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نظام التشغٌل()operating system
هو عبارة عن مجموعة من البرامجٌات األساسٌة التً تقوم بإدارة جهاز الحاسوب والتحكم فً كافة البرامج
والتطبٌقات.تسهل هذه البرامجٌات على المستخدم االستفادة من األجهزة التً ٌتكون منها الحاسوب
والملحقات التابعة له.
ٌعد نظام التشغٌل أهم برامجٌات الحاسوب بل هوعصب الحٌاة بالنسبة للحاسوب وتختلف مهامه باختالف
الحواسٌب وانواعها .
مراحل تطــور نظام التشغٌل:

فً أربعٌنٌات :القرن الماضً كانت األجهزة بدابٌة وبسٌطة بحٌث ال تتطلب أنظمة تشغٌل لعملها ألنها تنفذ
برنامج واحد وعند انتهابه ٌبدأ برنامج ثانً وهكذا .فً هذه الفترة كان على المستخدم كتابة جمٌع العملٌات
بلغة اآللة بحٌث كان المستخدم هو المبرمج باإلضافة إلى كتابته عملٌات اإلدخال واإلخراج بالتفصٌل.وبعد
زمن جمعت جمٌع عملٌات االدخـال واالخـراج التً كـانت فً السـابق تشـكل صعوبة فً بنـاء البرامــج ،
جمعت هـذه العمـلٌات لتكوٌن مكتبة عملٌات ادخـال واخـراج سمـٌت :
( ) iocs ( : )input/ output control systemوعندما ٌرغب المبرمــج فً اجـراء عملٌة ادخـال او
اخراج ماعلٌه اال اجراء نداء الحدى الدوال التً تحتوٌها المكتبة لتقوم بالغرض  ،هـذه المكتبة كانت النواة
التً منها تطور مبدأ نظام التشغٌل حٌث كانت هـذه المكتبه مخـزونة فً االلة لتسهٌل عملها والعمل علٌها .
فً هذه االنظمة قضى المستخـدم وقتا طوٌال فً تحـوٌل الجهاز من عملٌة الى اخـرى  ،اذ عند انتهاء احــد
البرامج كـان على المستخـدم ازالــة جمٌع االشـرطة المغناطٌسٌة المحتوٌة على بٌانات البرنامـج  ،وازالــة
البطاقـات التً تحتوي على االوامــر لٌضع بدلها االشـرطة التً تحتوي على البرنامــج او العملٌة القـادمة .
وكحل لهذه المشكلة صمم نظام مٌكانٌكً للتحوٌل من برنامج الخرسنة (  . )1956القت هذه الطرٌقة نجاحا
كبٌرا وكانت بداٌة النظمة المعالجة بالدفعات .
فً الخمسٌنٌات :ظهر نظام المعالجة الحزمٌة ( )batch processing
وٌسمى نظام المعالجة بالدفعات.والمعالجة بالدفعات تعنً تنفٌذ سلسلة من الوظابف على كمبٌوتر بدون تدخل
ٌدوي.سمٌت بهذه التسمٌة الن بٌانات المدخالت ٌتم جمعها فً دفعات من الملفات وتتم معالجتها فً دفعات
من خالل البرنامج.
نظام التشغٌل كان بسٌطا فً هذه الفترة  .استعمل هذا النظام للتحكم بالكمبٌوترات المركزٌة الضخمة( Main
 .)frameكانت الكومبٌوترات فً ذلك الوقت اجهزة ضخمة تستخدم البطاقات المثقبة لالدخال  ،والطابعة
الخطٌة لالخراج  ،واالشرطة الممغنطة كوسط تخزٌن ثانوي  ،والبرنامج الذي ٌنفذ ٌسمى مهمة ( . )job
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آلٌة عمل النظام :
تجمع جمٌع الوظابف فً مجموعة واحدة من البطاقات ٌتعرف علٌها الجهاز ،وٌفصل بٌن كل وظٌفة واخرى
بطاقـة تحكم  .تتحـكم االجهزة بهـذه البطـاقات المحتوٌة على الوظـابف عـن طرٌق لغة تدعى  )jcl ( :اي :
) ، )job control languageفعند انتهاء بطاقة وظٌفة ٌقرأ الجهاز بطاقة التحكم التً تلٌها المحتوٌة على
معلومات تخص الوظٌفة القادمة .

فً الستٌنات :تطورت أنظمة التشغٌل بتطور الحاسوب وتطور وحـداته وأجهزته وذاكـرته.وظهر نظام
تشغٌل قـادر على التعامـل مـع أكثر مـن برنامـج فً نفس الوقـت سمً  :نظام التشغٌل متعـدد البرامـج
( .)multi programmingوهذه الطرٌقة توفر اكبر استخدام للمعـالج ولمصـادر اإلدخال واإلخـراج.
المشكلة الوحٌدة التً واجهتها األنظمة فً ذلك الوقت هً محدودٌة قدرة األجهزة على تخزٌن الوظابف التً
ستعمل علٌها فً نفس الوقت .كحل للمشكلة ظهر نظام المشاركة الزمنٌة ( )time sharing systemأي
اشراك أكثر من مستخدم بنفس الذاكرة بحٌث ٌعطى كل مستخدم شرٌحة زمنٌة من الوقت الكلً للحاسوب
بحٌث ٌنفذ عمل كل مستخدم بمقدار تلك الشرٌحة الزمنٌة المعطاة له  ،ومن ثم ٌعطى مرة اخرى كل مشترك
لم ٌنه عمله شرٌحة زمنٌة اضافٌة  ،وهكذا حتى تنتهً جمٌع االعمال المرتبطة بالذاكرة االساسٌة .
مثال  :عندما ٌستخدم برنامج ما جهاز االدخال أو االخراج تكون وحدة المعالجة المركزٌة (  ) cpuمتاحة
فٌمكن استخدامها بواسطة برنامج آخر .

مالحظة  :شرٌحة الوقت المخصصة للعمل على كل وظٌفة تم اختٌارها بدقة حٌث انها مدة صغٌرة جدا فً
ادراك البشـرلكً ٌتمكن المعالـج مـن انجاز عمـال كثٌرا بها  ،وهكـذا ٌظن كل مستخدم بان المعالـج مكرس
النجازبرنامجه بٌنما هو فً الواقع ٌعمل على اكثر من برنامج فً نفس الوقت .

فً السبعٌنٌات  :تطور مبدأ تسوٌق البرامج ونظم التشغٌل .وبانتشار الشبكات احتاجت نظم التشغٌل فً تلك
الفترة إلى تطوٌر إمكانٌاتها الشبكٌة وكذلك تطوٌر نظم األمن والحماٌة فٌها  ،فكان الهدف إٌجاد نظام تشغٌل
آمن ومحمً ضد الفٌروسات والمتدخلٌن.
تطور نظام التشغٌل (  )unixفً هذه الفترة  ،فبعد كتابته بلغة االلة كتب بلغة  Cوانتشر بسبب كونه اول
نظام تشغٌل كتب بلغة ذات مستوى عالً .
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فً الثمانٌنٌات  :ثورة الحاسوب الشخصً  .إذ تطورت الحاسبة فأصبح لكل حاسبة نظام تشغٌل متطور
خاص بها .

والزالت الحاسبات فً تطور شأنها شأن اي جهاز الكترونً  ،وانظمة التشغٌل تتطور تبعا لها حسب التطبٌق
المستخدمة فٌه الحاسبة .

الوظائف األساسٌة لنظام التشغٌل

.1

.2
.3
.4
.5

تنظٌم مسار البٌانات وملفات المستخدم على العدٌد من وسابط الخزن  ،كالقرص الصلب والقرص
المضغوط  .وكل نظام تشغٌل ٌعتمد على ملفات خاص به  .مثال تعتمد معظم أنظمة تشغٌل
ماٌكروسوفت وٌندوز على نظام (.)NTFS
تنظٌم البرامج المحملة على الحاسوب وتنظٌم قطع األجهزة المتصلة به كالشاشة والطابعة ولوحة
المفاتٌح...الخ.
إدارة الذاكرة الربٌسٌة ووحدات اإلدخال واإلخراج وإدارة وحدة المعالجة المركزٌة ووحدات التخزٌن
الثانوي.
اكتشاف األعطال ومعالجة أخطاء قطع األجهزة والبرامج بتشغٌل سلسلة من البرامجٌات الخاصة
باكتشاف األعطال.
تنظٌم أسلوب المواجهة مع مستخدم الحاسوب ،ومن خالل ذلك ٌتمكن مستخدم الحاسوب من متابعة
البرامجٌات التً ٌتم تنفٌذها واالطالع على المالحظات التً ٌظهرها الحاسوب على الشاشة  ،وكذلك
إصدار األوامر لتوجٌه الحاسوب للقٌام بالمهام المناسبة.
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أصناف أنظمة التشغٌل

 .1نظام تشغٌل الوقت الحقٌقً()Real time operating system
وهً نظم تشغٌل سرٌعة صممت للتحكم فً اآلالت واألدوات العلمٌة والنظم الصناعٌة.
تتحكم هذه النظم بالحواسٌب التً تتفاعل مع البٌبة لتنفٌذ العمل بحٌث تكون عملٌة اإلدخال والمعالجة
فً نفـس اللحظة مثل أجهزة تخطٌط القلب.وتصمم هذه األنظـمة للقٌام بمهام معـدودة فً فترة زمنٌة
محددة مثل :آالت تحكم  ،أجهزة قٌاس  ،أنظمة صناعٌة.
 .2مستخدم واحد ومهمة واحدة ( )Single user- single task
هذا النوع من األنظمة ال ٌسمح ألكثر من مستخدم واحد بتشغٌل أكثر من تطبٌق فً نفس الوقت  .وفً
حالة احتٌاجه لتشغٌل تطبٌق آخر البد من إنهاء التطبٌق السابق لٌتمكن من العمل على التطبٌق الحالً
مثل نظام (. )MS-DOS
 .3مستخدم واحد وعدة مهام ()Single user-multi tasking
هذا النوع هو األكثر استخداما على حاسـبات سطح المكتب والمحمول ٌ .سمح هذا النوع مـن األنظمة
لمستخدم واحد فقط بتنفٌذ أكثر من برنامج فً نفس الوقت،مثال كتابة تقرٌرفً برنامج محرر نصوص
اثناء تحمٌل ملف من االنترنت وطباعة نص برٌد الكترونً فً نفس الوقت  .من أمثلة هذا النوع
ماكنتوش وماٌكروسوفت وٌندوز(. )98

 .4متعدد المستخدمٌن ومهمة واحدة()Multi user –single task
ٌسمح هذا النوع من النظم أن ٌنفذ كل شخص ضمن مجموعة من األشخاص برنامج فً وقت محدد ،
وٌزود كل مستخدم بحاسوب (محطة طرفٌة) ٌتصل بحاسوب مركزي  .وٌسمى نظام المشاركة
الزمنٌة الن نظام التشغٌل ٌأمر الحاسوب باالنتقال بسـرعة كبٌرة بٌن المستخـدمٌن بعـد إعطابهم
فترات زمنٌة ثابتة الستخدام الـ ) .(cpuومن أمثلته ). )window NT

 .5متعدد المستخدمٌن ومتعدد المهام()Multi user-multi tasking
فً هذا النوع تظهر فكرة المشاركة بالوقت مع فكرة تعدد المهمات ٌ .تطلب هذا النوع حاسبات قوٌة فً
مواصفاتها  .وهو من أقوى األنظمة وٌتمٌز بسرعة عالٌة فً التشغٌل والتنفٌذ.
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فكرته مجمـوعة مستخدمٌن ٌمـكن أن ٌنفـذوا أكثر مـن عمل مـرة واحدة وأي خطا ٌرتكبه مسـتخدم ما
ال ٌؤثر على باقً المستخدمٌن وال ٌعطل أعمال الحاسوب  .ومن أمثلته. )IBMVM,unix 0.8,unix (:
 .6نظم تشغٌل الشبكة
نظم تشغٌل الشبكة تمكن عدة حواسٌب منفصلة أن تتصل مع بعضها البعض وتتشارك فً الموارد
والبرامجٌات وارسال واستقبال الرسابل عبر الشبكة  .من امثلته ( . )distributed unix
 .7نظم تشغٌل الذاكرة االفتراضٌة
الذاكرة االفتراضٌة هً جزء من القرص الصلب ٌقوم نظام التشغٌل بتحوٌله للعمل وكأنه ذاكرة .
تعمل هذه الذاكرة مع الذاكرة الربٌسٌة كوحدة واحدة .وبذلك توسٌع حجم الذاكرة بشكل كبٌر.
ومن أمثلته . (IBMVN,UNIX ):
 .8األنظمة المتوازٌة ()parallel systems
هذا النوع ٌنفذ تعلٌمات عدٌدة بشكل متوازي فً حاسوب واحد ٌمتلك وحدات معالجة مركزٌة عدٌدة .أهم
مٌزة فً هذه االنظمة هً السرعة بسبب وجود أكثر من (. )cpu
ومن أمثلته.)N-cube,sun,o.s.(:
 .9األنظمة الموزعة ( )distributed systems
بانتشار الشبكات أصبحت نظم التشغٌل أكثر تعقٌدا فالمهمات التً كانت تؤدى على حاسوب واحد
أصبحت مشتركة بٌن حواسٌب تبعد عن بعضها آالف األمٌال  ،إضافة إلى إن المصادر أصبحت موزعة
بٌن الحواسٌب .
وهذا النوع ٌجمع المزاٌا السابقة لنظم التشغٌل مع المهام الجدٌدة كتوفٌر الحماٌة واألمان.
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خدمات نظام التشغٌل :وهً على نوعٌن:
أوال :خدمات نظام التشغٌل التً تساعد المستخدم بشكل مباشر.
ثانٌا :خدمات نظام التشغٌل عبر تقاسم الموارد(.)Resource sharing

أوال :خدمات نظام التشغٌل التً تساعد المستخدم بشكل مباشر:
 .1واجهة المستخدم (:)User interface
جمٌع أنظمة التشغٌل تحتوي على واجهة للمستخدم .وتأخذ هذه الواجهة أكثر من شكل.
مالحظة :بعض أنظمة التشغٌل مزودة باثنٌن أو أكثر من الواجهات المختلفة.

 .2تنفٌذ البرامج()Programs execution
ٌجب أن تكون قدرة كافٌة لنظام التشغٌل لتحمٌل البرامج فً الذاكرة وتنفٌذها  .وٌجب أن ٌنتهً أي تطبٌق
بطرٌقة عادٌة أو غٌر عادٌة عند وجود أخطاء.
 .3عملٌات اإلدخال واإلخراج()I/O Operation
أي برنامج ٌتم تطبٌقه قد ٌكون بحاجة إلى عملٌات إدخال وإخراج بحٌث ٌقوم بطلب ملف معٌن أو طلب
أجهزة إدخال وإخراج  ،ونظام التشغٌل هو المسؤول عن القٌام بذلك.
 .4تشكٌل نظام ملفات ()File system manipulation
لنظام الملفات أهمٌة خاصة فً نظم التشغٌل الن البرامج تقوم بعملٌات كثٌرة على الملفات كقراءة وكتابة
الملفات أو تكوٌن وحذف الملفات واألدلة أو البحث عن ملف معٌن وغٌرها من العملٌات التً تتم على
الملفات .
 .5االتصاالت()Communications
تحتاج العملٌات فً بعض األحٌان االتصال مع بعضها لتبادل المعلومات والبٌانات ومشاركتها فٌما بٌنها .
وهذا االتصال قد ٌكون على نفس الحاسوب أو على حاسبات مختلفة عبر شبكة.
 .6كشف األخطاء ( )error detecting
ٌقوم نظام التشغٌل بمراقبة النظام بشكل مستمر الكتشاف األخطاء التً قد تحدث وٌقوم باإلجراءات المناسبة
لتصحٌحها عند حدوثها .الن خطا واحد فً جزء من النظام قد ٌسبب عطل كامل فً النظام .
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ثانٌا :خدمات نظام التشغٌل فً تقاسم الموارد:

 .1تخصٌص المواد()Resources Allocation
عند وجود أكثر من مستخدم أو أكثر من عمل ٌتم تنفٌذه بنفس الوقت ٌجب أن ٌتم تخصٌص الموارد لكل
منهم.
.2المحاسبة ()Accounting
تستخدم هذه الخدمة من اجل تتبع المستخدمٌن ومعرفة أنواع الموارد المستخدمة من قبل كل مستخدم.
.3الحماٌة واألمن ()Protection and security
ٌطلب األشخاص الذٌن ٌمتلكون معلومات فً أجهزة موصولة بشبكة أو فً جهاز آخر ٌستخدمه عدد
من المستخدمٌن ٌطلبون ضمان حماٌة معلوماتهم وعدم تداخل العملٌات التً تتم فً نفس الوقت.
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واجهة مستخدم نظام التشغٌل()User operating system interface
وهً الواجهة المربٌة لمستخدمً النظام .وهً عبارة عن قشرة( )shellأو غالف لنظام التشغٌل .
فالقشرة هً برنامج خدمة ٌعمل فً الطبقة العلٌا من النظام ٌتٌح للمستخدمٌن إدخال األوامر والوصول إلى
نظام التشغٌل.

من مهام (فوائد) واجهة المستخدم-:
.1
.2
.3
.4

تزود المستخدمٌن بواجهة ٌتم التعامل من خاللها.
تمكن من الوصول إلى خدمات النواة ( .) kernel
تمكن من تشغٌل التطبٌقات أو البرامج.
إمكانٌة استعراض محتوٌات األدلة من خاللها.

أنواع وأشكال واجهات المستخدم

 .1واجهة األوامر النصٌة( )Commando line interfaceأي ()CLI
تعتبر من أقدم الواجهات التً تعتمد على كتابة األوامر بواسطة لوحة المفاتٌح ثم ٌتلقى المستخدم إجابة من
النظام  .هذه الواجهة ال تدعم التنفٌذ المتعدد المهام  .ومن األنظمة التً تستخدمها نظام ()MS-DOS
بإصداراته المختلفة.
 .2واجهة المستخدم الرسومٌة ()GUI( )Graphical user interface
وهً عبارة عن واجهة توفر صور وآٌقونات تسهل عمل المستخدم وتعتبر من أكثر الواجهات استخداما .
من األنظمة التً تستخدم هذه الواجهات وٌندوز بإصداراته المختلفة ولٌنكس وٌونكس وغٌرها.

.3الواجهة الرسومٌة القابلة للتكبٌر ()ZUI( )Zommable user interface
وهً تختلف عن الواجهة العادٌة حٌث إنها ال تستخدم النوافذ  ،وتكون جمٌع التطبٌقات قٌد التشغٌل ولكنها
تكون مصغرة على سطح المكتب  ،وبمجرد النقر على أٌقوناتها ٌقوم نظام التشغٌل بتكبٌرها وعند االنتهاء
ٌقوم بتصغٌرها.
ومن التطبٌقات التً تستخدم هذا النوع من الواجهات  Google maps, Google earthلمعرفة المواقع .
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نداءات النظام ()System calls
وهً مٌكانٌكٌة تستخدمها برامج التطبٌقات للحصول على خدمة ٌقوم بها نظام التشغٌل .وهً قسمان قسم
ٌتعامل مع المعالج وقسم ٌتعامل مع الملفات .
 متى تحدث النداءات؟تحدث فً وقت معالجة برامج التشغٌل فً الذاكرة حٌث تحتاج إلى خدمات نظام التشغٌل مثل استخدام
األجهز ة الملحقة بالنظام كبطاقة الشبكة أو بطاقة الصوت أو االتصاالت بٌن البرامج التطبٌقٌة أو البرامج
التً تعانً من مشكلة معٌنة .
 كٌف تستخدم نداءات النظام؟عندما تستخدم نداءات النظام ٌتم تحدٌد اسم الدالة المطلوب مناداتها .وعند الحاجة إلى معلومات إضافٌة ٌتم
إرسال هذه البٌانات اإلضافٌة عن طرٌق معامالت (. )Parameters
مثال:
عند طباعة ورقة تحمل مستند معٌن فهذا أمر طبع  Printفٌتم استدعاء الدوال الجاهزة المخزونة فً نظام
التشغٌل والمخصصة لعملٌة الطباعة مع معامالتها الخاصة بها  ،وهكذا فً كل عملٌات اإلدخال واإلخراج
مثال  .فعملٌة استدعاء هذه الدوال تسمى (.)System calls
أنواع نداءات نظام التشغٌل
.1
.2
.3
.4
.5

أعمال الملفات  :مثال  :خلق ملف ،حذف ملف ،أو فتح ملف أو قراءة ملف أو كتابة على ملف.
إدارة األجهزة  :تشمل طلب تحرٌر أو طلب قراءة أو طلب كتابة .
صٌانة المعلومات  :تشمل طلب معلومات كمعرفة الوقت والتارٌخ .
التواصل  :تشمل خلق روابط  ،أو حذف روابط  ،إرسال واستقبال الرسابل .
التحكم فً العملٌات.

األوامر البرمجٌة ()API( )Application program interface
لكل نظام تشغٌل مجموعة من األوامر البرمجٌة التً تقوم بمناداة نداءات النظام .ولٌس شرط أن ٌكون لكل
أمر برمجً نداء واحد للنظام فقد ٌتطلب المبات من نداءات النظام.
ومن أمثلة األوامر البرمجٌة....print, Read, Open :
والمخطط التالً ٌوضح عالقة االوامرالبرمجٌة مع نداءات النظام :
O.S Services
خدمات o.s

تنفذ

SYSTEM CALLS
نداءات النظام
ن
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تقوم بمناداة

API
فً البرنامج

برامـج نظـام التشـغٌل ( : )system programs
وهً مجموعة برامج تسهل التخاطب بٌن نظام التشغٌل والبرامج المطورة من قبل المستخدمٌن ومطوري
البرامج  ،واكثر المستخدمٌن ٌتعاملون مع نظام التشغٌل عن طرٌق برامج النظام ولٌس عن طرٌق االتصال
المباشر بنظام التشغٌل .
انواع برامج نظام التشغٌل :
 – 1برامج ادارة الملفات  :وهً المسؤولة عن العملٌات التً تتم على الملفات (خلق  ،حذف  ،نسخ . )...،
 – 2برامج حالة النظام  :وهً برامج تسأل عن معلومات النظام ( الوقت  ،التارٌخ  ،حجم الذاكرة  ،عدد
المستخدمٌن. )..،
 – 3تعدٌل الملفات  :وهً عبارة عن مجموعة من محررات النصوص لعمل تغٌٌرات فً محتوٌات الملفات
 – 4دعم ملفات البرمجة  :وهً المسؤولة عن التجمٌع فً برامج لغات البرمجة .
 – 5تنفٌذ وتحمٌل البرامج  :وهً المسؤولة عن تنفٌذ البرامج بعد تحمٌلها .
 – 6االتصاالت  :وهً البرامج المسؤولة عن التواصل بٌن العملٌات او بٌن المستخدمٌن او بٌن اجهزة
واخرى .

كٌف ٌعمل نظام تشغٌل الحاسوب (آلٌة عمل نظام التشغٌل ) :

عند تشغٌل الحاسوب فان نظام التشغٌل ٌمر بعدة خطوات حتى ٌصبح جاهزا لٌستقبل اوامر المستخدم .
وٌمكن تلخٌص هذه الخطوات كما ٌلً :
 – 1قراءة وتنفٌذ التعلٌمات واالوامر من ذاكرة القراءة الثابتة (. ) rom
 – 2فحص وحدات الحاسوب للتأكد من سالمتها .
 – 3تحمٌل نظام التشغٌل من االقراص ( الثابتة او المتحركة ) .
 – 4استالم اوامر مستخدم الجهاز .
 – 5تحمٌل البرامجٌات التطبٌقٌة وتنفٌذ تعلٌماتها .
 – 6العودة الى نظام التشغٌل وانتظار اوامر المستخدم وتكرار الخطوات السابقة .
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تركٌب نظام التشغٌل
هناك عدة طرق لبناء وتركٌب نظم التشغٌل وهً:
أوال  :التركٌب البسٌط ()Monolithic
ٌكون فً هذا النوع نظام التشغٌل فً مستوى واحد أو فً مستوٌٌن.
المٌزة الرئٌسٌة لهذا النوع :تكلفة اإلجراءات الداخلٌة فً النظام تكون منخفضة ألنها جمٌعا تقع على نفس
المستوى.
العٌوب:
.1
.2
.3
.4

صعوبة الفهم
صعوبة التعدٌل
صعوبة الصٌانة
غٌر موثوق فٌه

ثانٌا  :تركٌب الطبقات( )Layered
أي إن نظام التشغٌل مقسم لطبقات (مستوٌات) بحٌث ٌكون كل جزء من النظام فً طبقة مستقلة  ،بحٌث ان
الطبقة  )Layer o( Zeroمخصصة للمكونات المادٌة ( )H/Wوالطبقة  (Layer N)Nمخصصة لواجهة
المستخدم .
المٌزة الرئٌسٌة :وجود الطبقات فٌه أدى إلى تسهٌل عملٌة الصٌانة.
العٌوب :المشكلة تكمن فً عملٌة ترتٌب الطبقات  ،فال توجد طرٌقة واضحة للترتٌب.
ثالثا  :تركٌب النواة()Microkernal
نواة نظام التشغٌل:
هً المستوى األدنى من أي نظام تشغٌل  .وهً الطبقة األولى من البرامجٌات التً ٌتم تحمٌلها فً الذاكرة
عند إقالع النظام أو بدء التشغٌل ،توفر النواة إمكانٌة الوصول إلى الخدمات المركزٌة الشابعة لكل برامج
النظام والتطبٌقات  .هذه الخدمات تشمل جدولة المهام  ،إدارة الذاكرة ،الوصول لؤلجهزة المادٌة وغٌرها.
تعرٌف آخر:
هً قلب كل نظام تشغٌل للحاسوب حٌث تقوم بدور حلقة الوصل بٌن عتاد الحاسوب وبرمجٌاته وتقوم أٌضا
بعملٌة التحكم بمصادر الجهاز كحلقة وصل بٌن العتاد والبرامجٌات  .بسبب طبٌعتها الحساسة ٌتم تحمٌلها فً
منطقة محمٌة من الذاكرة .
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تكون نواة النظام فً هذا التركٌب صغٌرة جدا وال ٌوضع بداخلها سوى الوظابف األساسٌة .
أما الوظابف األخرى فتوضع فً مساحة المستخدم ،وٌكون االتصال بٌن مساحة المستخدم والنواة عن طرٌق
الرسابل العابرة(.)message passing

المٌزات:
 .1من السهل توسٌع(تمدد) النظام.
 .2النظام أكثر ثقة وأكثر أمنا.
العٌوب :االتصال بٌن مساحة المستخدم ونواة النظام عملٌة مكلفة.
رابعا :تركٌب الوحدات()Modules-Based
معظم أنظمة التشغٌل الحدٌثة مبنٌة بهذه الطرٌقة ،حٌث تكون النواة األساسٌة فً المركز وبقٌة الوظابف
تتفرع منها وهً مشابهة لتركٌب الطبقات ولكن أكثر مرونة وأكثر كفاءة.
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ادارة وحدة المعالجة المركزٌة
) CPU MANAGEMENT(
) CENTRAL PROCESSING UNIT MANAGEMENT (
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 برمجٌات إدارة ألـ (:( cpu
 .1مجدول األعمال والبرامج ()Job scheduler
 .2مجدول المعالجات والعملٌات ()process scheduler
 .3ضابط التحكم ( . ) traffic controller

وظائف برامجٌات إدارة ألـ ): (cpu
.1

.2
.3
.4
.5

استطالع الذاكرة المساندة وذلك الختٌار األعمال المســتعدة للتنفٌذ وٌقــوم بهذه المهمة
مجــدول األعمال الذي ٌتصل ببرمجــٌات إدارة المعلومات لتمرٌر البرامج أو الملفات
المستعدة للتنفٌذ إلى الذاكرة الربٌسٌة حٌث تتم تقسٌم هذه البرامج والملفات إلى خطوات
عمل مؤلفة من عملٌات ٌعمل مجدول األعمال على جدولتها وتنظٌمها من اجل تنفٌذها
الحقا.
متابعة المعالج والعملٌات إثناء تنفٌذها وجدولة عملٌة التنفٌذ وٌقوم بهذه المهمة مجدول
العملٌات.
تحقٌق التزامن بٌن المعالج والعملٌات وتحدٌد حالة المعالج وٌقوم بهذه المهمة ضابط
التحكم ) . )traffic controller
رسم سٌاسة متابعة العملٌات والمعالجات وتحدٌد طرٌقة ربط المعالج بالعملٌة وفً الزمن
المحدد ولفترة محددة وٌتولى تنفٌذ هذه المهمة مجدول العملٌات.
ربط المعالج بالعملٌة لفترة زمنٌة محددة.

 . 6تحرٌر المعالج من عملٌة الربط وذلك عند االنتهاء من تنفٌذ عملٌة معٌنة وترحٌل العملٌة
الى الذاكرة الربٌسٌة حتى ٌستطٌع المعالج االرتباط بعملٌة أخرى لتنفٌذها.
جدولة األعمال :
تعنً وضـع األعمال فً قابمة االستعـداد بحٌث ترتب هذه األعمال فً الجـدول حسـب أولوٌات
محـددة وتتم متابعة العمل مـن خـالل مسـجل خاص ٌسمى مسـجل تعرٌف العمل
( )Job control block registerوٌحتوي هذا المسجل على الحقول التالٌة:
 .1اسم العمل

.2الحالة الحالٌة للعمل

.3أولوٌة العمل

.4الزمن الالزم أو المتبقً للتنفٌذ
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مالحظة:1
عندما تصبح األعمال قابلة للتنفٌذ ٌقوم مجدول األعمال باستطالع مسجل التعرٌف لكافة
األعمال للتعرف على حالة كل عمل وٌختار األعمال التً فً حالة استعداد( )Readyوٌكون
من هذه األعمال قابمة االستعداد بحٌث تترتب هذه القابمة باستخدام جدولة محددة.
مالحظة:2
إذا كانت للحاسوب قدرة على تعدد البرامج فانه توجد هناك أعمال فً الذاكرة المساندة مستعدة
للتنفٌذ.

أسباب جدولة األعمال:
 .1عدد المصادر المادٌة فً الحاسوب محدودة لذا البد من جدولة األعمال وذلك لتحقٌق عملٌة
االستخدام األمثل لهذه المصادر.
 .2بعض وحدات الحاسوب ال ٌمكن أن تكون مشتركة من قبل أكثر من عمل  ،وخوفا من
مشكلة السباق والصراع على هذه الوحدات البد من جدولة األعمال بطرٌقة ال تسمح
بوجود السباق أو الصراع.
 .3نظرا لتعدد البرامج فان تكلفة تنفٌذ األعمال ترتفع وذلك لزٌادة زمن التنفٌذ وزمن االنتظار
لذلك البد من جدولة األعمال لتحقٌق التوازن بٌن عملٌات المعالجة الحسابٌة وعملٌات
اإلدخال واإلخراج ولتحدٌد وقت انتظار العمل بحٌث ال ٌتجاوز هذا الوقت قٌمة محددة.

------------------------

طرق جدولة األعمال ()Methods of scheduling
الهدف من جدولة األعمال هو  :تقلٌل وقت االنتظار لكل عمل وتقلٌل معدل أوقات االنتظار
ولكافة األعمال  .توجد ثالثة طرق أو مبادئ فً الجدولة هً:

أوال  :مبدأ الداخل أوال هو الخارج أوال ()FIFO
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مثال :
لٌكن لدٌك  4أعمال كالتالً  1,2,3,4:أو ترتٌب وصولها الزمنً على التوالً
 10.0,10.1,10.2,10.3كما موضح فً الجدول التالً والزمن مقدرا بالساعات أي
 6=6×0.1:دقابق.

Waiting time
وقت االنتظار
؟

Finishing
time
10.2
10.5
10.6
11.0

Execution
time

Arrival time
وقت الوصول

10.0
10.2
10.5
10.6

10.0
10.1
10.2
10.3

Job No
رقم
العمل
1
2
3
4

المطلوب  :احسب وقت االنتظار لكل عمل ثم احسب معدل وقت االنتظار لكافة األعمال حسب المبدأ األول
ثم اذكر تسلسل هذه االعمال فً التنفٌذ .
حٌث أنw=F-A :
W:waiting time
F=finishing time
A=Arrival time
W1=10.2-10.0=0.2
W2=10.5-10.1=0.4
W3=10.6-10.2=0.4
W4=11.0-10.3=0.7

لحساب معدل وقت االنتظار لكل األعمال =مجموع أوقات االنتظار لؤلعمال \عدد األعمال
W=w1+w2+w3+w4
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=0.2+0.4+0.4=1.7
W=W/N
W=1.7/4
W=0.425
سٌكون تسلسل االعمال حسب هذا المبدأ كالتالً  :االول ثم الثانً ثم الثالث ثم الرابع .

ثانٌا:مبدأ تنفٌذ اقصر عمل أوال (SJF )Shortest Job first
ٌتم ترتٌب األعمال حسب وقت التنفٌذ الالزم منها.بحٌث ٌتم تنفٌذ العمل الذي وصل أوال ،ومن ثم ٌبدأ اختٌار
األعمال التً تلً تبعا لقصر مدة التنفٌذ

مثال  :احسب وقت االنتظار لكل عمل ثم احسب وقت االنتظار لكافة األعمال حسب المبدأ الثانً فً جدولة
األعمال.
Waiting time
وقت االنتظار
؟

Finishing
time

Execution
time

Arrival time
وقت الوصول

10.2
10.6
10.3
11.0

10.0
10.3
10.2
10.6

10.0
10.1
10.2
10.3

لحساب وقت االنتظار لكل عمل
W=F-A
(Job) W1=10.2-10.0=0.2
W2=10.6-10.1=0.5
W3=10.3-10.2=0.1
W4=11.0-10.3 = 0.7
لحساب معدل وقت االنتظار لكل األعمال:
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Job No
رقم
العمل
1
2
3
4

W=w1+w2+w3+w4
=0.2+0.5+0.1+0.7=1.7
W=W/N=1.7/4 = 0.375
رقم العمل

1

2

3

4

زمن االنتهاء

10.2

10.6

10.3

11

زمن البدء فً
التنفٌذ
مدة التنفٌذ

10.0

10.3

10.2

10.6

0.2

0.3

0.1

0.4

فً هذا الجدول تم طرح وقت االنتهاء-وقت بدء التنفٌذ.
فٌكون تسلسل األعمال األول ثم الثالث ثم الثانً ثم الرابع.
ثالثا  :المبدأ الثالث :التنفٌذ وفق معرفة المستقبل ()future knowledge
فً هذا المبدأ ٌتم جعل الحاسوب خامال من دون عمل حتى زمن وصول آخر األعمال.ومن ثم ترتب كافة
األعمال تتابعٌا من العمل ذي الوقت األقصر للتنفٌذ حتى العمل ذي الوقت األطول للتنفٌذ.
المثال  :احسب وقت االنتظار لكل عمل ومعدل وقت االنتظار كافة األعمال حسب المبدأ الثالث فً جدولة
األعمال.
Finish Wait time
time
10.6
0.6
10.9
0.8
10.4
0.2
11.2
0.9

Arrival
time
10.0
10.1
10.2
10.3

State of
execution
10.4
10.6
10.3
10.8

Job No
1
2
3
4

لو أردنا حساب وقت االنتظار لكل عمل:
= 0.6

Job1 w1=F-A=10.6-10.0
= 0.8

W2=10.9-10.1

= 0.2

W3=10.4-10.2
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= 0.9

W4=11.2-10.3

لو أردنا حساب معدل أوقات االنتظار = مجموع أوقات االنتظار \عدد األعمال
= 2.5\4

= 0.6+0.8+0.2+0.9\ 4

W=w1+w2+w3+w4 \ 4

= 0.625

رقم العمل

1

2

3

4

وقت االنتهاء

10.6

10.9

10.4

11.2

وقت بدء التنفٌذ

10.4

10.6

10.3

10.8

مدة التنفٌذ

0.2

0.3

0.1

0.4

تم طرح وقت االنتهاء  -وقت التنفٌذ ٌنتج مدة التنفٌذ .
فٌكون تسلسل األعمال الثالث ثم األول ثم الثانً ثم الرابع .
مدة فترة خمول الجهاز=0.3

مالحظة : 1معدل وقت االنتظار زاد فً المبدأ الثالث عن السابقتٌن .
مالحظة: 2مبادئ الجدولة السابقة تمت على فرض عدم قدرة الحاسوب على استٌعاب أكثر من عمل واحد
فً آن واحد.
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العملٌات)Processes) :
مفاهٌم أساسٌة-:
 .1العملٌة  -:هً برنامــج فً مرحلة التنفٌذ ٌ .حتاج تنفٌذ العملٌة إلى عدة موارد منها وقت إلـ cpu
وذاكرة وملفات و أجهزة إدخال وإخراج ٌ .تكون نظام التشغٌل من مجموعة من العملٌات قسم منها
تنفذ برامــج تشغٌل النظام وقســم منها تنفـذ برامج المستخدمٌن  .وٌمكن جعل كل هذه العملٌات تنفذ
فً نفـس الوقت وذلك بتبدٌــل وحـــــدة المعالجة المــركزٌة بٌن العمــلٌات أي جعلها تعمــــل بتـعدد
( )multiplexedمما ٌجعل نظـام التشغٌل أكثر كفاءة  .وكل عمـلٌة تمر بدورة متبادلـة بٌن العمـل
داخل ألـ  cpuوالعمل فً وحدات اإلدخال واإلخراج لكً ٌتم تنفٌذها  .والمســـؤول عن إدارة هـذه
العملٌات وكل ما ٌتعلق بها مــن إنشـاء أو إلغاء أو جـدولة أو تزامن أو اتصــاالت وغٌرها هو نظام
التشغٌل .
 .2المجدول  :وٌسمى مجــدول المهام أو المـجدول قصٌر المدى ( )short term schedulerوهـــو
وحدة برمجٌة تمت برمجتها بناء على خوارزمٌات معٌنة بحٌث تقوم بعملٌة اتخاذ قرار بشان العملٌة
التً سٌتم تنفٌذها.
 .3المرسل  : )dispatcher ( :هو وحدة برمجٌة مسؤولة عن إعطاء التحكم بالمعالج للعملٌة التً
اختارها مجدول المهام بحٌث ٌقوم بعملٌة تبدٌل محتوى العملٌة التً ٌتم إٌقاف تنفٌذها بالعملٌة التً
ستنفذ بدال منها أي ما ٌسمى بتبدٌل المحتوى ( . )context switch
-الفرق بٌن المجدول والمرسل:

Dispatcher

Cpu scheduler

وظٌفته تكمن فً الجزء العملً أي انه هو الذي ٌقومفعلٌا بالتنفٌذ وجلب العملٌة التً اختارها المجدول
وإرسالها إلى ألـ  cpuلتنفٌذها وٌتضمن عمله عدة
أمور هً :
 .1التبدٌل بٌن العملٌات والبرامج أي
(.)context switch
 .2نقل البرامج من قلب النظام إلى المستخدم
(from kernel mode to user
). mode
 .3القفز إلى المكان المناسب فً برامج
المستخدم إلعادة تشغٌل البرامج.

ٌقوم المجدول باختٌار عملٌة من العملٌات
الجاهزة من الذاكرة أي من طابور االستعداد
ولٌتم إدخالها إلى ألـ  . cpuأي أن وظٌفته
تكمن فً اتخاذ القرار.
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.4وقت المرسل( : )latency dispatcherهـو الوقـت الذي ٌستغرقه المرســل حتى ٌوقف تنفٌذ
عملٌة ما وٌبدأ تنفٌذ العملٌة األخــرى وكالهما ٌجب أن ٌكــون ســرٌعا ألنهما ٌستخدمان كثٌرا ومــع
كـل العملٌات.
.5تعدد المهامٌ :عنً وضع عدد من العملٌات فً الذاكرة الربٌسٌة لكون جاهزة للتنفٌذ.
.6جدولة المهام :تعنً االختٌار من بٌن العملٌات فً الذاكرة الربٌسٌة لتكون جاهزة لتنفٌذها إلى نقل
العملٌة من الطابور الجاهز إلى الطابور التنفٌذ.








.7كتلة السٌطرة على العملٌة (:)Process control Blockهً تركٌب بٌانات فً نواة النظام
ٌحتوي على المعلومات الالزمة إلدارة عملٌة وٌختلف تنفٌذها من نظام ألخر.وهً تشمل بشكل عام
الحقول التالٌة-:
اسم العملٌة
حالة العملٌة(( )Stateاستعداد-انتظار-تنفٌذ-انتهاء).
عداد البرنامج الذي ٌشٌر إلى عنوان األمر القادم الذي ٌستفٌد فً هذه العملٌة.
مسجالت إل  cpuمثل مؤشر المكدس  Stack pointerومسجالت الفهرسة.
معلومات جدولة  cpuومعلومات إدارة الذاكرة والمعلومات الحسابٌة للعملٌة ومعلومات عن حالة
اإلدخال واإلخراج.
مؤشر ٌحدد موقع القابمة التً تحتوي على جمٌع العملٌات ذات الحالة نفسها.
مالحظة :1تقع هذه الكتلة ( )PCBفً منطقة الذاكرة المحمٌة من وصول المستخدم العادي ألنها
تحوي معلومات حساسة ومهمة.
مالحظة :2جمٌع العملٌات التً لها نفس الحالة توضع فً قابمة واحدة تسمى باسم الحالة كقابمة
االستعداد وقابمة االنتظار وهكذا...
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حاالت العملٌات ()Process state
كل عملٌة من العملٌات البد أن تمر بأكثر من حالة وقت تنفٌذها  .وهذه الحاالت تدل على نشاطها فً تلك
اللحظة.
الحاالت التً تمر بها أي عملٌة هً:
.1التجدٌد ( :)Newأي حالة لم تستخدم من قبل أو لم ٌفعل استخدامها .
وهً وقت تعرٌف العملٌة ووقت السماح لها بالدخول إلى قابمة العملٌات الموجودة فً الذاكرة
الربٌسٌة  RAMوٌتم ذلك بالضغط على البرنامج ضغطة مزدوجة وبالتالً تنتقل هذه الحالة من الحالة
الخاملة إلى حالة التنشٌط.
.2االستعداد (:)Ready
وهً العملٌة الجاهزة للتنفٌذ والدخول إلى وحدة المعالجة المركزٌة ولن ٌسمح لها بالتنفٌذ بسبب وجود
عملٌة أخرى تنفذ فً نفس الوقت.
.3التشغٌل أو التنفٌذ (:)Running
وهً حالة العملٌات واألوامر وقت التنفٌذ فً ألـ cpu
.4االنتظار (:)waiting
وهً حالة العملٌة عند انتظار حدوث أمر معٌن  .مثال انتظار إدخال بٌانات من المستخدم او عملٌة
طباعة( .تكون العملٌة قد تمت بشكل جزبً).
.5االنتهاء (:)terminated
وهً حالة العملٌة عند االنتهاء وهً إما أن تكون العملٌة قد انتهت بشكل سلٌم أو حصل لها خطا
معٌن أدى إلى إنهاءها.
مالحظة  :فً حالة االستعداد ٌمكن أن تكون أكثر من عملٌة فً حالة استعداد فً نفس الوقت وكل
هذه العملٌات مستعدة للتنفٌذ فً أي وقت  .وفً حالة التشغٌل عملٌة واحدة فقط تنفذ فً ألـ  cpuفً
وقت معٌن  .وحالة االنتظار تشبه االستعداد فممكن أن تكون أكثر من عملٌة فً حالة انتظار لحدث
معٌن أٌا كان هذا الحدث فً نفس الوقت.
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مفهوم الطابور(:)queue
هو مكان لجمع المهام بشكل منظم ومرتب وله عدة أنواع هً-:
 .1طابـور المهام( -: )Job queueتوجـد فٌه جمٌع العملٌات الموجـودة فً النظـام.
 .2الطابور الجاهز(ٌ -:)ready queueحتوي على جمٌع المهام (العملٌات) المستعدة للتنفٌذ.
 .3طابور الجهاز أو االنتظار( -: )device queue or wait queueأو طابـور اإلدخـــال
واإلخراج او طابور االدوات .وهو ٌحتوي على جمٌع المهام (العملٌات) التً تنتظر مدخالت
أو مخرجات .
مالحظة-:
عندما تدخل عملٌة إلى النظام فإنها تدخل فً طابور المهام( )Job queueالذي ٌحتوي على
جمٌع عملٌات النظام ،وعندما تصبح العملٌة جاهزة وتنتظر التنفٌذ فإنها تنتقل إلى الطابور
الجاهز ( ، )ready queueإما إذا كانت العملٌة تنتظر عملٌة إدخال أو إخراج مثل التحمٌل
من القرص الصلب أو كانت تخدم اتصال انترنت فإنها تنتقل إلى طابور اإلنتظار .
أنواع المجدوالت حسب فترة عمل كل منها:
 .1المجدوالت طوٌلة المدى ()Long term scheduler
وهً تدٌر العملٌات من بداٌتها إلى حٌن دخولها لطور االستعداد وتعمل على نقل العملٌة من
حالة التجدٌد إلى حالة االستعداد.
 .2المجدوالت متوسطة المدى ()medium term scheduler
ٌقوم برنامجها بعملٌة التبدٌل أي انه ٌحول العملٌات بشكل مؤقت من الذاكرة الربٌسٌة إلى
الذاكرة الثانوٌة وذلك حسب أولوٌة العملٌة وما تحتاجه من مساحة على الذاكرة.
 .3المجدوالت قصٌرة المدى ()short term scheduler
هذا النوع من المجدوالت هو األهم حٌث ٌحدد العملٌة المؤهلة لالنتقال لطور التنفٌذ وٌعمل
على نقل العملٌة من حالة االستعداد إلى حالة التنفٌذ أي إلى المعالج  ،وكذلك من حالة التنفٌذ
إلى حالة االنتظار عبر مراسل متخصص باداء هذا العمل ٌسمى (.)dispatcher
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معاٌٌر تقٌٌم جدولة المهام ()scheduling criteria
وهً معاٌٌر تستخدم فً عملٌة المقارنة بٌن الخوارزمٌات المختلفة بهدف المفاضلة بٌنها .
تلك المعاٌٌر تشمل-:
.1
.2
.3
.4
.5

االستغالل األمثل للمعالج -:وٌعنً جعل المعالج مشغوال أي ٌعمل قدر المستطاع.
اإلنتاجٌة -:وتعنً عدد العملٌات التً ٌتم إكمالها فً وحدة زمنٌة محددة  .وما نرغبه هو أعلى إنتاجٌة
ممكنة.
الوقت الدوري -:هو الوقت المستغرق إلتمام دورة حٌاة العملٌة كاملة منذ دخولها وحتى انتهابها.
وقت االنتظار -:هو الوقت الذي تنتظره العملٌة فً الطابور الجاهز منتظرة الحصول على المعالج أي
منتظرة تنفٌذها.
وقت االستجابة -:هو الوقت المستغرق منذ دخول العملٌة حتى أول استجابة لها .
جدولة العملٌات -:
تعنً وضع خطة لترتٌب دخول العملٌات على المعالج بحٌث تدخل عملٌة واحدة فً كل مرة وٌستغل
معظم وقت المعالج وٌقوم مجدول العملٌات بترتٌب دخول العملٌات على المعالج.
خوارزمٌات جدولة العملٌات
 .1خوارزمٌة العملٌة الواصلة أوال تنفذ أوال (: )first come first served( )FCFS
تعتمد هذه الخوارزمٌة على فكرة الطابور وال ٌمكن لعملٌة أن تنفذ قبل عملٌة وصلت قبلها أبدا
من مٌزات هذه الخوارزمٌة :
سهولتها:
ومـن عٌوبها-:
 إنها تظلم العملٌات القصٌرة الزمن والتً ستضطر لالنتظار حتى انتهاء جمٌع العملٌات
التً تسبقها.
 ال تعطً أهمٌة للعملٌات الطاربة أو ذات األولوٌة العالٌة.
 .2خوارزمٌة العملٌة األقصر زمنا تنفذ أوال(: )shortest time complete first( )STCF
فً هذه الخوارزمٌة ٌتم قٌاس العملٌات حسب زمن تنفٌذها وٌتم تنفٌذ العملٌات األقصر أوال
وهنا تظلم العملٌات الطوٌلة الزمن حٌث إنها تنتظر حتى ٌتم تنفٌذ جمٌع العملٌات التً قبلها.
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ٌوجد نوعان من هذه الخوارزمٌة:

أ -النوع القابل لإلجهاض()preemptive
أي بمجرد وصول عملٌة قصٌرة زمن التنفٌذ الى طابور االنتظار فان المعالج ٌترك العملٌة
الحالٌة وٌتوجه نحو العملٌة األقصر زمنا.
ب -غٌر القابل لإلجهاض ()non- preemptive
إذا وصلت إلى طابور االنتظار عملٌة قصٌرة الزمن وتوجد حالٌا عملٌة طوٌلة الزمن
قٌد التنفٌذ فان المعالج ال ٌقاطعها وٌنتظرها حتى تنتهً.
 .3خوارزمٌة العملٌات ذات األولوٌة األعلى تنفذ أوال-:
فً هذه الخوارزمٌة ٌتم توزٌع درجة أولوٌة لكل عملٌة .وتقوم ألـ  cpuبتنفٌذ العملٌات ذات
األولوٌة األعلى  .وفً حالة تساوي عملٌتٌن فً األولوٌة تنفذ العملٌة الواصلة أوال ()FIFS
ٌوجد نوعان من الخوارزمٌة-:
 .1االجهاضٌة (-:)Preemptive
عندما تأتً عملٌة تقارن أولوٌة العملٌة الجدٌدة بأولوٌة العملٌة التً تنفذ حالٌا.إذا كانت
أولوٌة العملٌة الجدٌدة أعلى ٌجب إجهاض العملٌة التً تنفذ على ألـ  cpuحالٌا وتنفذ
العملٌة الجدٌدة التً تحتوي على أولوٌة أعلى.
.2غٌر االجهاضٌة (-:)non- preemptive
عندما تأتً عملٌة وتكون أولوٌتها أعلى من أولوٌة العملٌة التً تنفذ حالٌا على ألـ cpu
ال ٌقوم المعالج بإجهاض العملٌة الحالٌة.
غٌر اإلجهاض -:ال ٌسمح بإخراج العملٌة الحالٌة للتنفٌذ بأي حال من األحوال.إجهاضً -:بمجرد وصول عملٌة ذات أولوٌة أعلى إلى طابور االنتظار فان المعالجٌجمد عمله مع العملٌة الحالٌة وٌنفذ العملٌة الواصلة حدٌثا ذات األولوٌة األعلى.
مالحظة -:من عٌوب هذا النوع من الجدولة التجوٌع ( )starvationوهو أن العملٌة
التً تحتوي على أولوٌة قلٌلة قد ال تنفذ أبدا .وللتغلب على هذه المشكلة تقوم بزٌادة
األولوٌة لها مع مرور الوقت.
.4خوارزمٌة (-:)Round Robin
وتسمى جولة روبن أي مشاركة الوقت وتقسٌمه بٌن العملٌات .حٌث ٌتم تقسٌم الوقت إلى أجزاء بسٌطة
وتتناوب العملٌات على المعالج فً فترات ،والعملٌة التً لم تكتمل وانتهى الجزء المخصص لها من الوقت
تعود لطابور االنتظار وتنتظر دورها من جدٌد حتى تكتمل تماما .وهنا تحصل كل عملٌة على وقت عادل
من وقت المعالج.
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.5خوارزمٌة طابور متعدد المستوٌات-:
فً هذه الخوارزمٌة تكون أولوٌة التنفٌذ للعملٌة ذات األولوٌة األعلى مع السماح لها بجزء من الوقت ٌكون
قصٌرا جدا .أي إنها تعتمد على األولوٌة ومشاركة الوقت.
---------------------------

االتصال بٌن العملٌات

أنواع العملٌات فً نظام التشغٌل حسب االتصاالت بٌنها-:

 .1عملٌة مستقلة (-: )Independent process
وهً العملٌة المستقلة التً ال تتأثر أو تؤثر فً تنفٌذ عملٌة أخرى فً النظام وإنما تعمل مستقلة بذاتها.
 .2عملٌة متعاونة (-:)cooperating process
وهً العملٌة التً ٌمكن أن تؤثر أو تتأثر بتنفٌذ عملٌة أخرى فً النظام.وهذه العملٌة تستخدم نوعٌن من
االتصال-:
أ -تبادل الرسائل أو الرسائل العابرة()message passing
حٌث ٌتم التبادل بٌن العملٌات عن طرٌق االتصال مع بعضها دون وجود مكان مشترك لتخزٌن الرسابل
وٌكون حجم هذه الرسابل ثابت أو متغٌر.
ب -الذاكرة المشتركة()Shared memory
حٌث ٌوجد بٌن العملٌات مكان ذاكرة مشترك بٌنها ٌتم وضع الملفات المشتركة بداخلها.
ٌ -تم االتصال بٌن العملٌات عن طرٌق برنامجٌن منفصلٌن عن بعضهما هما -:

 .1برنامج المرسلٌ -:قوم بإرسال المعلومات الالزمة لتنفٌذ العملٌة التالٌة فً الترتٌب.
 .2برنامج المستقبلٌ -:قوم باستقبال المعلومات والبٌانات الالزمة لتنفٌذ العملٌة من العملٌات السابقة.
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الفرق بٌن نظام تبادل الرسائل ونظام الذاكرة المشتركة

الذاكرة المشتركة
.1
.2
.3
.4

تبادل الرسائل
.1

من حٌث االداء جٌد وفعال
من حٌث التطبٌق سهلة التطبٌق ولكنها مكلفة
مادٌا.
وسٌلة االتصال عبارة عن ذاكرة موحدة
لجمٌع العملٌات .
من سلبٌاتها ٌجب توفٌر أسالٌب حماٌة
للذاكرة المشتركة وتنظٌم الوصول إلٌها.

.2
.3
.4

جٌد للتطبٌقات التً ال تحتاج إلى اتصال كثٌف
بٌن المعالجات.
سهلة التطبٌق ومنخفضة الكلفة.
وسٌلة االتصال عبر خطوط االتصال فً
الشبكة.
من سلبٌاتها تكلفة تمرٌر الرسابل عالٌة
جدا.ألنها تتطلب عملٌات إدخال وإخراج كثٌرة.

تبدٌل العملٌات ()Context switching
عبارة عن تبدٌل المعالج من عملٌة إلى أخرى أو من تشعب إلى أخر .ومجدول ألـ  cpuهو من ٌحدد متى
ٌتم تنفٌذ عملٌة التبدٌل بٌن عملتٌن.
البٌئة (ٌ )contextتم التعبٌر عنها فً كتلة السٌطرة على العملٌة ( )process control blockلكل عملٌة
وتتضمن القٌم الموجودة فً سجالت المعالج وحالة العملٌة ،ومعلومات إدارة الذاكرة وغٌرها.
تتم آلٌة تبدٌل العملٌات من خالل المراحل التالٌة-:
 .1تأجٌل إكمال عملٌة من العملٌات وحفظ حالة المعالج لهذه العملٌة فً مكان ما فً الذاكرة وذلك عند
حدوث قطع مثال ()interrupt
 .2جلب محتوى البٌبة ( )contextللعملٌة الالحقة من الذاكرة وحفظها فً سجالت المعالج.
 .3الرجوع إلى المكان الذي ٌؤشر علٌه عداد البرنامج للعملٌة التً حصل عندها القطع إلكمال العملٌة.
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أنظمة الحواسٌب متعددة المعالجات
لزٌادة فعالٌة الحواسٌب ومرونة ادابها وزٌادة كفاءتها الحسابٌة والمنطقٌة تضاف مجموعة من المعالجات إلى
الحاسوب.
ومن أسالٌب ربط هذه المعالجات -:
 .1معالجات متباعدة (-:)Separate Systems
تكون على شكل حواسٌب مستقلة بذاتها ،كل منها مكتمل التركٌب من ذاكرة مستقلة وطرفٌات وغٌرها.
 .2معالجة موجهة (-:)coordinated systems
كل معالج فً كمبٌوتر خاص به ٌقوم بوظٌفة خاصة وٌرتبط بجهاز مركزي واحد.

 .3معالجات السٌد الخادم (-:)Master /slave System
تخضع جمٌع المعالجات إلى سٌطرة من قبل معالج واحد ٌعمل عمل السٌد مع العبٌد  .وأي تنقل بٌن
المعالجات ٌتم من خالله.
 .4المعالجات المتجانسة (-:)homogeneous system
وفٌه ٌكون كل معالج قادرا على االتصال والتحم بالمعالجات األخرى وبنفس الوقت تتصل المعالجات بعضها
ببعض فً شبكة عمل واحدة وبذلك ٌتصف عمل كل معالج بالالمركزٌة.
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المشاكل المتعلقة بالمعالجات وطرق حلها
تظهر المشكالت نتٌجة لتعدد المعالجات ونتٌجة لجدولة المعالجات والعملٌات زمنٌا .ومن المشكالت-:

 .1مشكلة السباق ()Race condition
تقع هذه المشكلة حٌنما تشترك عملٌتان أو أكثر ضمنٌا او بشكل صرٌح بنفس المصدر مثال :عملٌتان تطلب
طباعة سطر على نفس الطابعة فً نفس الوقت .فقد تظهر النتٌجة خلٌط مبعثر من العملٌتٌن مطبوع على
نفس السطر.
احد الحلول المقترحة لهذه المشكلة هو الربط المسبق لآللة الطابعة قبل حدوث الطلب من إحدى العملٌتٌن.مثال ربط العملٌة األولى بالطابعة مسبقا وعند طلب الطباعة من العملٌتٌن فً نفس الوقت تجدول العملٌة
الثانٌة بعد األولى .وبذلك تنتهً حالة السباق وتكون نتابج كل عملٌة مستقلة عن األخرى.
أن هذه المٌكانٌكٌة تسمى الطلب وفك االرتباط)request and release( :
وهً من واجبات برنامج ضابط التحكم.

 .2مشكلة الجمود ()dead lock
الجمود -:هو منع العملٌات من استخدام موارد النظام بشكل دابم بسبب تنافسها مع العملٌات األخرى على
هذه الموارد إثناء عملٌة االتصال بٌنها.

 مثال -:شخصان ٌرٌدان رسم شكل هندسً احدهما ٌحمل قلم واألخر ٌحمل مسطرة فالذي ٌحمل قلمٌطلب مسطرة والذي ٌحمل المسطرة ٌطلب القلم .كال الطلبٌن ال ٌمكن تحقٌقهما الن صاحب القلم
الٌستغنً عنه والثانً كذلك  .فهنا ٌحدث الجمود.
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شروط حدوث الجمود
.1
.2
.3
.4

منع التبادل -:أي إذا كانت عملٌة واحدة ٌمكنها أن تستخدم المورد .
االستخدام واالنتظار :أي إن تحجز العملٌة مورد معٌن وتطلب أخر تم إسناده لعملٌة أخرى.
منع اإلجهاض -:أي إن العملٌة التً تحمل المورد ال ٌمكن إجهاضها والبد أن تقوم هً بتحرٌر الموارد
التً تحملها.
االنتظار الدائري -:بمعنى أن تتكون دابرة مغلقة من االنتظارات تنشا من احتكار عملٌة لمورد أو أكثر
تنتظره عملٌة أخرى وهذه العملٌة بدورها تنتظر عملٌة أخرى وهكذا......
Resource

want

use

A
P1

P2

Resource

use

want

B

تجنب الجمود)Dead lock avoidance(-:
إذا طلبت العملٌة مصدر معٌن فال ٌلبى الطلب إذا كان ٌمكن أن ٌؤدي إلى الجمود.
منع الجمود)Dead lock prevention( :
ٌمنع الجمود بالتخلص من مسببات حدوثه وٌعنً ذلك :
.1
.2
.3
.4

مشاركة المصادر والسماح لها أن تستخدم فً نفس الوقت.
إذا كانت العملٌة تمتلك مصدر فال ٌمكن لها طلب مصدر آخر.
إذا كانت العملٌة تستخدم مصدر وتطلب آخر فعلٌها تحرٌر المصدر المحجوز ثم تطلب آخر.
ترتٌب كافة المصادر فً جدول والعملٌات فً جدول ومزامنتها.

مالحظةٌ -:1مكن أن ٌعمل نظام التشغٌل لسنوات دون حدوث جمود فٌه.
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مالحظةٌ -:2تم كشف الجمود باستدعاء خوارزمٌات خاصة لهذا الغرض وٌراقب الجمود بشكل دوري.

معالجة الجمود-:
هناك خٌاران لكسر الجمود:
 .1إجهاض المهام العالقة فً الجمود.
 .2منع المهام العالقة فً الجمود من بعض المصادر.
شرح النقطة األولى-:
 .1إجهاض المهام العالقة فً الجمود ٌكون بطرٌقتٌن-:
أ -إجهاض إحدى المهام التً تكسر حالة الجمود:
عندما تجهض إحدى المهام ٌقوم نظام التشغٌل باستدعاء خوارزمٌة اكتشاف الجمود للتأكد من انتهابه أو
وجوده  .فإذا كان موجودا فال بد من إجهاض مهمة أخرى وإعادة العمل حتى ٌنتهً الجمود.
ب -إجهاض جمٌع المهام العالقة فً الجمود:
وفً هذه الحالة سٌحل الجمود ولكنها عملٌة مكلفة الن جمٌع المهام المجهضة تضطر إلعادة العمل وحجز
المصادر وإضاعة الكثٌر من الوقت.
مالحظة -:فً الحالتٌن (ا،ب) ٌسترد نظام التشغٌل جمٌع المصادر التً تمتلكها المهمة المجهضة.
شرح النقطة الثانٌة-:
 .2منع المهام العالقة فً الجمود من بعض المصادر:
أي تحرم من بعض المصادر لكً ال تعلق فً الجمود ،وهناك ثالث حاالت هً-:
 .1اختٌار مهمة تكون ضحٌة ألخذ مصادرها.
 .2إعادة تنفٌذ المهمة بعد حرمانها من مصادرها.
 .3التجوٌع (أي إن مهمة ما ٌجب أال تكون ضحٌة دابما فقد ال تتنفذ أبدا  ،ولتالفً ذلك نظام التشغٌل
ٌحسب عدد المرات التً صارت هذه المهمة ضحٌة).
.
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مثال على الجمود( -:طعام الفالسفة)
لو كان خمسة فالسفة ٌجلسون حول طاولة مستدٌرة وكل فٌلسوف ٌقضً وقته ما بٌن التفكٌر واألكل وفً
وسط الطاولة صحن كبٌر من السباغتً وسٌحتاج الفٌلسوف إلى شوكتٌن لٌتناول حصته من السباغتً ولسبب
ما ..لن ٌأخذ الفالسفة سوى  5شوك طعام ولذا ستوضع شوكة واحدة بٌن كل زوج من الفالسفة وقد اتفقوا
على إن كل منهما سٌستخدمها عند حاجته لها بٌده الٌمٌن أو الشمال حسب موقع الشوكة منه.
وبعد بضع ثوانً سٌصبح كل من الفالسفة جابعا وسٌمسك كل منهم شوكة واحدة معه وسٌنتظر توفر شوكة
ثانٌة له..
4
3

2
5

1

وبما انه ال ٌوجد المزٌد من الشوك وكل منهم ٌحتاج لشوكتً طعام حتى ٌتمكن من األكل فان أٌا منهم لن
ٌتمكن من األكل وسٌصلون لمأزق الجمود وعدم القدرة على المتابعة.
ٌقضً الفالسفة حٌاتهم بٌن التناوب على التفكٌر واألكل .الفٌلسوف بحاجة اللتقاط الشوك التً عن ٌمٌنه
وعن شماله لٌقوم بعملٌة األكل  ،عندما ٌبدأ الفٌلسوف بالتفكٌر ٌضع الشوك على الطاولة مرة أخرى.
وخالل عملٌة األكل ٌكون احد الفالسفة ٌفكر أو جابع أو....
نجد مشكلة طعام الفالسفة توفرت فٌها شروط حدوث الجمود الن-:
 .1فٌلسوف واحد فقط ٌستطٌع استخدام الشوكة فً الوقت الواحد .مما ٌعنً أن الشوكة مورد مقصود
على فٌلسوف واحد فقط.
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 .2الفٌلسوف الجابع الذي معه شوكة واحدة فقط سوف ٌحتفظ بها وٌحتجزها وسٌنتظر الحصول على
شوكة أخرى.
 .3بما إن الفالسفة مسالمون ومهذبون فال احد منهم سٌرغب أو ٌحاول انتزاع الشوكة من جاره باإلجبار.

التزامن  :هو اسلوب ٌستخدم فً االنظمة متعددة المهام لتنظٌم وصول العملٌات الى موارد الحاسوب
وتنفٌذها للتعلٌمات بحٌث ال ٌتعارض العمل بٌنها وتوجـد انظمة مـرور تستخدم لتحقٌق التزامـن مثل
السٌمافور ( . )semaphore

السٌمافور :هو منظم دخول العملٌات على المعالج بحٌث ٌضمن عدم دخول اٌة عملٌة فً المعالج عند
انشغاله بتنفٌذ عملٌة اخرى وله حالتان :
 – 1مفتوح (ٌ : ) openكون مفتوحا عندما ٌكون المعالج غٌر مشغول .
 – 2مغلق (ٌ : ) lockedكون مغلقا فً حالة انشغال المعالج .

مٌكانٌكٌة التزامن  :لكل مصدر من المصادركوحدات االدخال واالخراج المشتركة او قاعدة البٌانات ٌتوفر
سٌمافور خاص به  ،فاذا كانت قٌمة السٌمافور مساوٌة للصفر فان المصدر ٌعتبر متوفرا وٌمكن حجزه لتنفٌذ
عملٌة معٌنة  .اما اذا كانت قٌمته مساوٌة للواحـد فان هذا ٌعنً ان المصدر محجـوز مـن قبل عملٌة اخـــرى
(مغلق ) وقبل البدء باستخدام مصدر مشترك ٌجب :
اوال  :فحص قٌمة السٌمافور المخصصة للمصدر المطلوب هل هً صفر ام واحد .
ثانٌا  :اذا كانت قٌمته صفر اجعلها واحد ونفذ العمل وبعد االنتهاء من استخدام المصدر اجعل قٌمة
السٌمافورتساوي صفر .
ثالثا  :اذا كانت قٌمة السٌمافور واحد فهذا ٌعنً ان المصدر محجوز وٌجب االنتظار لحٌن انتهاء العمل
الحالً .
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التشعبات (الخٌوط ) :
وهً طرٌقة تقسٌم المهمة ( البرنامج ) الى عدة مهام لتسهٌل وتسرٌع معالجتها من
قبل نظام التشغٌل بحٌث ٌقوم البرنامج بتنفٌذ هذه المهام بشكل متزامن .
التشعب (الخٌط )  : threadهو سلسلة من التعلٌمات (الخطوات ) فً صورة
روتٌن فرعً الداء وظٌفة معٌنة  .وٌمكن ان تحتوي المهمة على خٌط واحد او
اكثر ،ولكل خٌط :
 – 1رقم تعرٌفً ( . )identification number
 – 2مسجل (. ) register
 – 3عداد ( . )program counter
 – 4مكدس ( . )stack
تصنٌف العملٌات حسب التشعبات
 – 1عملٌات مفردة المهام ( : ) single- threadedتحتوي على تشعب واحد
(خٌط واحد ) .
 – 2عملٌات سالسل المهام المتعددة (  : )multi - threadedاي ٌمكن تنفٌذ
سلسلة مهام بشكل متوازي على عدة انظمة حاسوبٌة .
عمل التشعبات مع المعالجات المتعددة ٌكون اكفأ وافضل من المعالجات الوحٌدة
بسبب توزع المهام بٌن المعالجات .
مالحظة  :1الخٌط ٌشكل مسارا لتنفٌذ المهمة فهو الٌحتاج الى موارد خاصة به بل ٌستخدم
موارد المهمة نفسها .
مالحظة  : 2تجعل الخٌوط البرنامج الحاسوبً ٌبدو وكأنه ٌقوم بأكثر من مهمة بشكل متزامن
اذ ٌمكن تنفٌذ تشعبات متعددة بشكل متوازي على نفس المعالج وهذا ٌحدث عن طرٌق تعدد
المهام او ماٌسمى بتجزبة الوقت حٌث ٌقوم الـ cpuبالتبدٌل بٌن التشعبات المختلفة  ،وهذا
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تزامن مزٌف او كاذب  .وٌمكن انجاز تزامن حقٌقً عن طرٌق االستعانة بحاسوب متعدد
المعالجات او معالجات متعددة االنوٌة .

الفرق بٌن الخٌط والمهمة
 – 1الخٌط هو جزء من المهمة .
 – 2لكل مهمة عنوان مختلف وبٌبة عمل مختلفة ومدة تشغٌل معٌنة  ،اما الخٌوط فطالما انها
مشتقة من المهمة فلها العنان نفسه .
 – 3الخٌوط هً اجزاء متزامنة التنفٌذ داخل مهمة ما .
 – 4الٌوجد خٌط من دون مهمة ولكن ٌمكن ان تكون مهمة بغٌر خٌط .
 – 5العملٌة مستقلة بذاتها بٌنما الخٌوط لٌست مستقلة .
-----------------------ممٌزات استخدام التشعبات المتعددة :
 – 1رفع مستوى االستجابة للمستخدم (. )responsiveness
ان انشاء فروع للمهمة ٌرفع من مستوى االستجابة للمستخدم مثال ٌمكن للمستخدم اثناء
استخدام احـد برامج معالجة النصوص ٌعطً امـر طباعـة وفً نفـس الوقت ٌمكنه طلب
تدقٌق امالبً .
ومثال آخر ٌ :مكن لمستخدم االنترنت اثناء تحمٌل صفحة من االنترنت ٌمكنه ان ٌسجل
الدخول الى برٌده االلكترونً بٌنما الصفحة الربٌسٌة الزالت تقوم بتحمٌل بعض الصور .
 – 2تقاسم الموارد ( . )resource sharing
عند انشاء فروع للمهمة فانها تشترك فً موارد النظام مثل الذاكرة مما ٌساعد على توفٌر هذه
المـوارد  ،اي تقلٌل المسـاحة المحجــوزة للمهمة الواحـدة  ،اذ ٌمكن لجمٌع الفــــروع اجـراء
نشاطاتها المختلفة فً نفس الحٌزالمحجوز  .ولوال هذه الخاصٌة الضطرنظام التشغٌل الى
اعطاء عنوان ومكان فً الذاكرة لكل مهمة فرعٌة مما ٌسبب هدر فً موارد النظام .
 – 3االقتصاد :
ان انشاء مهمة ٌستغرق وقت من النظام النه ٌجب ان ٌضمن نظام التشغٌل عدم اختراق
حدودها من قبل مهمة اخرى وكذلك عملٌة التبدٌل بٌن المهام المختلفة لرفع مستوى التزامنٌة
فً االداء ٌضٌف حمال على كاهل النظام  ،اما عند انشاء التفرعات ال ٌحتاج نظام التشغٌل
الى احترازات شدٌدة الن الفروع جمٌعها تشترك فً نفس مساحة الذاكرة  ،باالضافة الى ان
التبدٌل ٌكون اسرع بحوالً خمس مرات من التبدٌل بٌن المهام  ،وانشاء المهام ابطأ بثالثٌن
مرة من انشاء التفرعات المتعددة .
 – 4االستغالل االمثل للنظام فً حالة وجود اكثر من . cpu
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تعدد المعالجات فً النظام ٌرفع مستوى اداء الجهاز بشكل عام  ،حٌث ٌمكنه تنفٌذ اكثر من
مهمة فً نفس الوقت مما ٌساعد على انجاز االعمال بشكل اسرع الن المهام تتوزع على
المعالجات فٌكون استغالل كامل لموارد النظام .
--------------------------------

إدارة الذاكـرة
Memory Management
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ادارة الذاكرة

 :تعنً كٌفٌة استغالل الذاكرة فً جهاز الحاسوب االستغالل االمثل بحٌث ٌمكن

االستفادة من كل جزء من هذه الذاكرة دون هدر او تعطٌل لهذه االجزاء وبذلك ٌمكن تشغٌل اكبر عدد من
البرامج فً آن واحد .

برامجٌات ادارة الذاكرة :
تعمل هذه البرامجٌات على ادارة الذاكرة الربٌسٌة وتحمٌل البرامج ( البرنامج ) القابلة للتنفٌذ
وحفظها مؤقتا حتى تتم عملٌة التنفٌذ .
مالحظة ٌ : 1طلق اصطالح المهمة او العمل (  ) jobعلى البرنامج .
مالحظة  : 2لتنفٌذ أي برنامج ٌجب ان ٌحمل للذاكرة الربٌسٌة اوال .
مالحظة  : 3تتكون الذاكرة من مجموعة من الخالٌا الثنابٌة موزعة بطرٌقة تشبه المصفوفة
حٌث ٌحدد عدد الخالٌا فً السطر الواحد طول الكلمة ٌ .حمل كل سطر عنوان ( رقم ) وحٌد
الٌتكرر تستطٌع الـ  cpuمن خالله تحدٌد الكلمة المطلوبة فً الذاكرة .

طول الكلمة ( )8 bits
8

7

6

5

4
cell
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3

2

1

) ) Cell value either 0 or 1

( شكل تخطٌطً لذاكرة )

مهام برامجٌات ادارة الذاكرة
 – 1متابعة كافة مواقع الذاكرة وكافة االعمال الداخلة الٌها والمستقرة فٌها والخارجة منها .
 – 2رسم سٌاسة لمتابعة الذاكرة وذلك لتحدٌد المساحات التً ٌمكن اشغالها ومتى ٌسمح لالعمال بالدخول
للذاكرة او الخروج منها .
 – 3توطٌن االعمال القابلة للتنفٌذ فً الذاكرة .
 – 4تحرٌر مواقع الذاكرة المخصصة لالعمال التً تم تنفٌذها وذلك بترحٌل هذه االعمال الى مصادرها
االساسٌة كاالقراص المغناطٌسٌة .
 – 5تقلٌل حجم االجزاء غٌر المستغلة من الذاكرة ومحاولة االستفادة منها .
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طــرق ادارة الذاكـرة
اوال :

ادارة الذاكرة المفردة المتماسكة

( )Single Contiguous Memory Management
تعتبر هذه الطرٌقة من اسهل الطرق فً ادارة الذاكرة ٌ .رتبط مفهوم هذه االدارة بالحواسٌب
المصغرة ( الشخصٌة ) التً التستطٌع فً الفترة الزمنٌة الواحدة استقبال اكثر من عمل .
خصائصها االساسٌة :
 – 1تستوعب الذاكرة عمال واحدا فقط للتنفٌذ .
ٌ – 2جب ان ٌخزن العمل فً مواقع متتالٌة ومتسلسلة  ،اي ٌجب ان ٌكون العمل متماسكا وال
ٌجوز بعثرته فً مواقع مختلفة .
تقسم الذاكرة الربٌسٌة فً هذه االدارة الى قسمٌن اساسٌٌن -:
 – 1قسم ٌخصص الستقبال العمل المراد تنفٌذه ٌسمى منطقة المستخدم ( . (user area
بعض االحٌان تنشأ منطقة غٌر مستخدمة وذلك عندما ٌكون حجم العمل اقل من منطقة
المستخدم .
 – 2قسم ٌخصص لتخزٌن تغلٌمات نظام التشغٌل .

O.S. area
Job area
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Unused
Area
تقسٌمات الذاكرة المفردة المتماسكة
مالحظة :
لغرض توفٌر حمـاٌة لمنطقـة نظام التشغٌل ٌوجـــد مسـجل خــاص ٌسـمى مســـجل الحمـاٌة
(  ) protection registerتخزن فٌه قٌمة آخر عنوان فً منطقة نظام التشغٌل  ،وعند تنفٌذ
اي امر او اٌعاز فً البرنامج المنفذ ٌجب اال ٌتضمن عنوان تكون قٌمته اقل او تساوي القٌمة
المخـزونة فً المسـجل الن هــذا ٌعنً محـاولة الوصول الـى عنوان فً منطقة نظـام التشـغٌل
حٌنها ٌتم رفض هذا االمر .
مزاٌا هذه الذاكرة :
ٌتمٌز هذا النوع من ادارة الذاكرة بسهولة الخوارزمٌة وقلة المعدات المستخدمة .
عٌوب هذه الذاكرة :
 – 1عدم استغالل الذاكرة استغالال جٌدا وذلك لالسباب التالٌة :
 امكانٌة وجود منطقة غٌر مستخدمة اطالقا .
 امكانٌة احتواء البرنامج على تعلٌمات وبٌانات تستخدم بشكل نادر  ،االمر الذي
ٌتطلب تواجدها مع البرنامج لعدم التمكن من تجزبة البرنامج  ،الن هذه االدارة
تتطلب وجود البرنامج كامال فً الذاكرة .
 – 2تقٌٌد حجم البرنامج المراد تنفٌذه بحجم الذاكرة المتوفرة .
 – 3عدم استغالل وحدة المعالجة المركزٌة جٌدا وذلك الحتمال انتظارها انهاء عملٌات
االدخال واالخراج المرتبطة بالبرنامج .
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خوارزمٌة حجز المواقع وتحرٌرها
فكرة الخوارزمٌة ) algorithm idea ( :
ٌ – 1تم تحدٌد حجم العمل المراد تنفٌذه .
ٌ – 2قارن حجم العمل بحجم منطقة المستخدم  ،فاذا كان حجم العمل اقل او ٌساوي
حجم منطقة المستخدم ٌحمل العمل فً الذاكرة وٌبقى متمركزا فٌها حتى تنتهً
عملٌة تنفٌذه واال ٌهمل العمل وال ٌحمل للذاكرة .

THE ALGORITHM :
1 – request to allocate x byte
2 – if x<= user area size then 5
3 – "cannot allocate memory
4 – goto 10
5 – load job
6 – if end of execution then 9
7 – continue execution
8 – goto 6
9 – release memory
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10 – return

start

Request to allocate
x byte
ًالمخطط االنسٌاب
للخوارزمٌة
 هو حجم العملx byte

If
X< = user
area size

no

yes
Load job

If
no

Continue
execution

end of
execution44

Cannot
allocate
memory

yes

شرح رموز المخطط االنسٌابً :

الرمز

ٌعنً بداٌة ونهاٌة المخطط

الرمز

ٌعنً اجراء معالجات وعملٌات ومعادالت

الرمز

الرموز

ٌعنً سؤال فٌه اتخاذ قراراما صابب او خاطا ( )yes or no

تعنً اتجاه انسٌاب المعلومات
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تعـدد البرامـج ( : )multi programming

الفابدة من تعدد البرامج فً اختصار وقت الـ  cpuوبالتالً اختصار وقت المعالجة وذلك من خالل تنفٌذ
العملٌات الحسابٌة والمنطقٌة وعملٌات االدخال واالخراج على التوازي .
تختلف فكرة تعـدد البرامـج عن فكرة المشاركة الزمنٌة فً ان مبـدأ المشاركة الزمنٌة ٌتقبل برنامج واحـد فً
الذاكـرة الربٌسٌة فً حٌن تبقى البرامـج االخـرى فً الذاكـرة الثانوٌة حٌث ٌعطى كل برنامـج فترة (شرٌحة)
زمنٌة للتنفٌذ وعند انتهاء هذه الشرٌحة ٌدخل البرنامج الى الذاكرة الثانوٌة حتى عند عدم اكتمال معالجته
الحضاربرنامج آخر حٌث ٌعطى نفس الشرٌحة الزمنٌة للتنفٌذ  ،وهكذا .

الفرق بٌن تعدد البرامج والمشاركة الزمنٌة :

المشاركة الزمنٌة

تعدد البرامج

--------------------------

-----------------------

 – 1تحتاج حجم ذاكرة اقل .

 – 1تحتاج لحجم كبٌر من الذاكرة الستٌعاب كافة
البرامج القابلة للتنفٌذ .
46

 – 2تجدول عملٌة التنفٌذ حسب الشرٌحة

 – 2تجدول عملٌة التنفٌذ حسب عملٌات االدخال

الزمنٌة .

واالخراج .

 – 3تحتاج البرامج الى عملٌات مبادلة بٌن

 – 3التحتاج البرامج الى عملٌة مبادلة الن كافـة

البرامج موجودة فً الذاكرة .

الذاكرة الربٌسٌة والثانوٌة .
ٌ – 4فضل استخدامها فً البرامج التً
تكثر فٌها العملٌات الحسابٌة .

ٌ – 4فضل استخدامها فً البرامج التً تكثر فٌها
عملٌات االدخال واالخراج مثل انظمة الحجز .

ثانٌا :ادارة الذاكرة بالتجزئة الثابتة ( : )fixed partitioned memory management
تستخدم هذه االدارة فكرة تعددالبرامج وذلك من خالل تقسٌم الذاكرة الى اجزاء ( ) partitionsثابتة الحجم
قبل التنفٌذ بحٌث تختلف االجزاء بعضها عن البعض االخر فً الحجم وذلك التاحة الفرصة لتحمٌل برامج
باحجام مختلفة الٌها .
وعادة ماٌكون عدد االجزاء ثابتا وٌحدد عدد االجزاء درجة تعدد البرامج .
ٌتم فً هذه الذاكرة تخصٌص مسجلٌن لكل جزء تسمى مسجالت الحدود (  ) boundary registerوذلك
لحمـاٌة االعمال والمحافظة على عـدم تداخلها  ،حٌث ٌخزن فً المسجـل االول عنوان البداٌة للجـزء وفً
المسجل الثانً ٌخـزن عنوان النهاٌة لنفـس الجــزء .
عند تنفٌذ تعلـٌمة لبرنامـج معٌن ٌتم مقارنـة العنوان الذي ترتبط به هذه التعلٌمة بالقٌم المخزونة فً المسجل
االول والثانً للتأكـد من ان العنوان ٌقـع فً المدى المخصص للجزء الذي ٌحتفظ بالبرنامج المحـدد .
مثال :
ذاكرة تتٌح الفرصة لتحمٌل  5اعمال فً نفس الوقت وطلب منها تنفٌذ االعمال التالٌة :
Job 1 size = 40
Job 2 size = 10
Job 3 size = 200
الحل :
تتم متابعة الذاكرة وتنفٌذ عملٌات التوطٌن والترحٌل باستخدام جدول الحجز ( ) allocation tableالذي
ٌحتوي على مجموعة من الحقول  :رقم الجزء  ،حجم الجزء  ،موقع الجزء  ،حالة الجزء .
نفترض فً هذا الوقت كانت هذه االجزاء باجمعها فارغة ( . ) free
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Status
Free
Free
Free
Free
Free

Part size
20
35
85
90
434

Location
360
380
514
500
590

جدول الحجز والتوطٌن فً الذاكرة

استنادا الى جدول الحجز والتوطٌن ٌتم :
تحمٌل العمـل االول فً الجزء الثالث
تحمٌل العمـل الثانً فً الجـزء االول
تحمٌل العمل الثالث فً الجزء الخامس

وٌكون شكـل الذاكرة الربٌسٌة كاالتً :
RAM
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Part no.
1
2
3
4
5

O.S.

Job 2

Free
Job 1

free

job 3

مالحظة  :بقً فراغٌن (مساحتٌن فارغة)لتوطٌن عملٌن آخرٌن فً هذه الذاكرة .

الحظ بعد عملٌة الحجز والتوطٌن لالعمال الثالثة السابقة ان الجزء االول ٌحتوي على فـراغ غٌر مستغل
حجـمه ( )10 kوالجـزء الثالـث ٌحتوي على فـراغ حجـمه (  )45 kوالجـزء الخامـس ٌحتوي على فــراغ
حجمه (  ، )234kتسمى هذه الفراغات بالفراغات الداخلٌة ( . )internal fragment

الذاكرة بعد عملٌة التوطٌن

49

o.s.
Job 2
10 unused
Free
Job 1
45k unused
Free
Job 3
234k unused

مثال  :لو افترضنا وجود عمل بحجم ٌ 250kحتاج للتنفٌذ فً الذاكرة السابقة فانه لن ٌنفذ بالرغم من وجود
فراغات ومساحات حرة حجمها مجموعة اكبرمن حجم العمل المطلوب  .وهذه مساوئ هذا النوع من
الذاكرة .

خوارزمٌة الحجز والتوطٌن فً الذاكرة باستخدام التجزئة الثابتة :
the algorithm
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1 – request to allocate job with x byte
2 – i= 1
3 – if x < = part size(i ) and status(i) =" free " then 5
4 – go to 9
5 – allocate this job in this part
6 – change the status (i) to "used"
7 – get new job
8 – go to 1
9 – i = i +1
10 – if end of table then 12
11 – go to 3
12 – end

 هو حجم العملxbyte : حٌث ان
)part size (  هو حجم الجزءp.size :
 هو عداد ٌمثل رقم الجزءi :

: المخطط االنسٌابً لخوارزمٌة الحجز والتوطٌن باستخدام التجزبة الثابتة
Start

Request to allocate
xbyte
51

no

Yes
no
If end
of table

حٌث ان  : p.sizeمختصر

Yes

)  ) Part sizeأي حجم الجزء
End

 iهو رقم الجزء (عداد )

خوارزمٌة ترحٌل االعمال من الذاكرة باستخدام التجزئة الثابتة :

بعد االنتهاء من تنفٌذ العمل ٌرحل من الذاكرة حسب الخوارمٌة التالٌة :
 – 1حدد رقم الجزء المطلوب تحرٌره .
 – 2انتقل الى رقم الجزء المطلوب فً جدول الحجز والتوطٌن وعدل حالته الى " . " free
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 – 3اذا انتهى الجدول ولم ٌصادف الرقم المطلوب فهذا ٌعنً وجود خطأ فً رقم الجزء
المراد تحرٌره .

--------------------------------

مزاٌا هذه الذاكرة :
زٌادة تعدد البرامج وذلك باتاحة الفرصة لتحمٌل اكثر من عمل قابل للتنفٌذ .

عٌوب هذه الذاكرة :
.1
.2
.3
.4
.5

وجود فراغات داخلٌة نؤدي الى ضٌاع وهدر جزء من الذكرة وهدر وقت الـ  cpuفً
استعراض مواقع الجزء كاملة بما فٌها الفراغات .
تتطلب عملٌة التوطٌن والترحٌل وقتا الستعراض جدول التوطٌن واجراء عملٌات التحدٌث
الالزمة .
تتطلب عملٌة التنفٌذ اجراء مقارنة للعناوٌن فً الجزء مع القٌم المخزونة فً مسجلً الحدود
الخاصة بالجزء .
بالرغم من تعدد البرامج اال ان حجم العمل الزال مقٌدا بحجم اكبر جزء متوفر وكذلك
ضرورة تماسك العمل فً الجزء  ،وضرورة تحمٌله بالكامل فً الجزء المعنً .
عملٌة التوطٌن تعتمد على اول مطابقة  ،فلو كان الجزء االول حجمه  200kbوكانت حالته
حرة  ،وطلب توطٌن عمل بحجم  10kbفهذا ٌعنً تولٌد  190kbغٌر مستغل .

-----------------------------

ثالثا  :ادارة الذاكرة بالتجزئة المتغٌرة ( الحٌوٌة)
))Dynamic Partitioned Memory Management
فً هذه االدارة تقسم الذاكرة الى اجزاء مختلفة الحجم اثناء عملٌة التنفٌذ  .وٌتم تقسٌم الذاكرة تبعا لحجم
العمل القادم للتنفٌذ فٌصبح الحجم المشغول بالعمل جزءا  ،وبهذا ٌتم الغاء الفراغات الداخلٌة .
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تتطلب هذه االدارة توفر مجموعة من مسجالت الحدود حٌث ٌحدد مسجالن لكل جزء كما فً ادارة الذاكرة
بالتجزبة الثابتة اال ان قٌم المسجالت قد تتغٌر نظرا لتغٌر موقع وحجم االجزاء .
باالضافة الى المسجالت فان عملٌة االدارة تتطلب توفر جدولٌن هما :
 – 1جدول المساحات المحجوزة (. ) allocated area table
 - 2جدول المساحات الحرة (. ) free area table
تعتمد درجة تعدد البرامج على عدد البرامج التً ٌمكن تخزٌنها فً الذاكرة وٌكون محددا الٌمكن تجاوزه .
مزاٌا الذاكرة بالتجزئة المتغٌرة :
زٌادة اداء وقدرة الحاسوب بزٌادة درجة تعدد البرامج والتخلص من مشكلة الفراغات الداخلٌة .

عٌوب الذاكرة بالتجزئة المتغٌرة :

 .1الزال حجم العمل مقٌدا بحجم الجزء المتوفر  ،ولتنفٌذ العمل ٌجب ان ٌكون العمل مخزونا بالكامل فً
الجزء ومتماسكا .
 .2هدر الوقت فً معالجة الجداول ومتابعة مسجالت الحدود وذلك لتغٌر قٌمها بٌن لحظة واخرى .
 .3الزالت مشكلة الفراغات موجودة وتسمى فً هذه الذاكرة الفراغات الخارجٌة  ،وهً ناشبة عن وجود
مساحات حرة موزعة الٌستطٌع اٌا منها استٌعاب عمل محدد .

----------------------------

رابعا  :ادارة الذاكرة بالتجزئة المتعددة :
() Multiple Partition Memory Management
شرط تماسك العمل لٌس ضرورٌا فً هذه الذاكرة عكس االنواع السابقة  ،وذلك المكانٌة تقسٌم العمل المراد
تنفٌذه الى اجزاء متفاوتة فً الحجم شرط ان ٌكون حجم الجزء الواحد من مضاعفات الرقم  2وذلك لتسهٌل
تحدٌد مواقع االجزاء المختلفة فً الذاكرة .
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ٌشترط فً ادارة الذاكرة بالتجزبة المتعددة توفر عدد من المساحات الحرة مناسبة فً الحجم مساوٌة لعدد
اجزاء العمل .
تتم معاملة الجزء الواحد فً العمل كمعاملة العمل كامال فً االدارات السابقة .
مزاٌا هذه الذاكرة :
انها تزٌد من درجة تعدد البرامج وذلك بالغابها شرط تماسك العمل لتنفٌذه وحل مشكلة الفراغات حال جزبٌا .
عٌوب هذه الذاكرة :
.1

.2
.3
.4

الزال العمل مقٌدا بحجم االجزاء المتوفرة فً الذاكرة وال زالت الذاكرة تتطلب توطٌن العمل كامال
فٌها مما ٌؤدي الى عدم استغالل الذاكرة بشكل جٌد وهدر فً وقت الـ  cpuفً استعراض مواقع فً
الذاكرة غٌر مستخدمة او تستخدم بشكل قلٌل .
كثرة المعدات الفٌزٌابٌة (كالجداول والمسجالت المستخدمة والتً تحتاج الى حٌزفً الذاكرة لتخزٌنها
ووقت من الـ  cpuلمتابعتها من حٌث االنشاء والتعدٌل والحذف .
الٌسمح بترحٌل العمل من الذاكرة اال بعد انتهاء تنفٌذه كامال مما ٌؤدي الى وجود اجزاء غٌر عاملة
وغٌرمستغلة فً الذاكرة .
احتمالٌة وجود فراغات داخلٌة فً جزء العمل الن حجم الجزء من مضاعفات العدد . 2

مثال :
احجز موقع فً الذاكرة لعمل بحجم ( )27kbباستخدام ادارة الذاكرة بالتجزبة المتعددة :
الحل ٌ :قسم العمل الى اجزاء مثال 2,8,8,8,2 :
أو 2,4,6,8,8 :
وغٌرها من التقسٌمات  .وكل التقسٌمات ٌتولد منها فراغ ٌبقى مصاحبا للعمل عند توطٌنه فً الذاكرة .

--------------------------------

خامسا  :ادارة الذاكرة باستخدام عملٌة الضغط ( : )compaction
لالستفادة من االجزاء الحرة المتوفرة ولزٌادة درجة تعدد البرامج ولتقلٌل الفراغات قدراالمكان تستخدم ادارة
الذاكرة بالضغط أي اعادة توزٌع المواقع  .تتلخص خوارزمٌة هذه االدارة بما ٌأتً :
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 .1قبل تنفٌذ العمل ٌحمل للذاكرة اذا توفر جزء ٌستوعب هذا العمل .
 .2اذا لم ٌتوفر جزء حر فٌتم حساب مجموع المساحات الحرة .
 .3اذا كان حجم المساحات الحرة اكبر من او ٌساوي حجم العمل ٌتم تجمٌع الفراغات وذلك بضغط
الذاكرة النتاج منطقة حرة واحدة تستطٌع استٌعاب العمل المراد تنفٌذه .
مثال  :افترض لدٌك الذاكرة التالٌة وتطلب االمر تنفٌذ عمل بحجم ( )40kbباستخدام هذه الطرٌقة :

الذاكرة قبل عملٌة الضغط

o.s.
Job1

Free
الذاكرة بعد عملٌة الضغط

Job2
Free
Job3
Free

o.s.
Job1
Job2
Job3
الحل ٌ :حمل العمل
مالحظة : 1العمل
تمت ازاحته بمقدار

فً المنطقة الحرة (. )free area
Free area

الثانً تمت ازاحته بمقدار  32kbلالعلى  .والعمل الثالث
 40kbلالعلى .

مالحظة : 2
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عند ازاحـة العمل فً الذاكـرة تبقى محتوٌات البرنامـج ثابتة اي ان تعلٌمات البرنامـج التتغـٌر بحٌث تبقى
العناوٌن التً تتعامل معها التعلٌمات كما كانت قبل عملٌة الضغط  ،وتسمى هذه العناوٌن العناوٌن المنطقٌة
او االفتراضٌة ( .)virtual or logical adresses
اما العناوٌن الفٌزٌابٌة لالعمال ( )physical addressesفقد اختلفت وذلك لحدوث تغٌٌر على مواقع هذه
االعمال بعد عملٌة الضغـط  ،لذا البد مـن تخصٌص مسـجل خاص لكل عمل ٌسـمى مسـجل اعـادة ترتٌب
المواقع (ٌ )relocation registerخزن فٌه مقدار االزاحة للعمل .
مزاٌا هذه الذاكرة :
فٌها امكانٌة تنفٌذ عملٌة الضغط التً تؤدي الى زٌادة عدد البرامج المحملة الى الذاكرة .
عٌوب هذه الذاكرة :
 .1الحاجة الى توفر مسجالت خاصة وبالتالً استغالل مواقع فً الذاكرة لحفظ قٌم االزاحة .
 .2هدر وقت وحدة المعالجة المركزٌة فً تنفٌذ عملٌة الضغط  ،وفً احتساب قٌم االزاحة لكل عمل ،
وفً احتساب العنوان الفٌزٌابً عند تنفٌذ كل تعلٌمة من تعلٌمات العمل .

التفتت الداخلً  :هو فراغ ضابع فً الذاكرة داخل كل جزء ٌنتج عن توطٌن مهام فً الذاكرة حجمها اصغر
من حجم ذلك الجزء .
التفتت الخارجً  :هو فراغ ضابع فً الذاكرة ال ٌتسع الي مهمة لصغر حجم ذلك الجزء .

--------------------------------

سادسا  :ادارة الذاكرة بالصفحات (: ) paged memory management
فً هذه االدارة ٌتم تقسٌم الذاكرة الربٌسٌة (  ) ramالى اطارات خالٌة (. )page frame
هذه االطارات تكون جاهزة الستقبال ماٌساوي حجمها من اجزاء صفحات منطقٌة تمثل اجزاء البرنامج
المراد تشغٌله وبذلك ٌوضع كل جزء من البرنامج فً اطار مناسب له فً الذاكرة بحٌث ٌكون حجم االطار
اكبر من او ٌساوي حجم جزءالبرنامج الموضوع علٌه .
جدول الصفحات الذاكرٌة (: )page table
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وهو جـدول مواقـع الذاكـرة  ،وهو مفهـرس بارقام الصفـحات  .كل مدخـل ( )entryفً هـذا الجدول ٌعطً
العنوان الفٌزٌابً المطابق للعنوان المنطقً .
آلٌة عمل هذه الذاكرة :
.1

.2

.3
.4
.5

ٌتم تقسٌم العمل الى اجزاء متساوٌة فً الحجم  ،وبحجم من مضاعفات العدد  2لتسهٌل عملٌة
العنونة ٌ .سمى كل جزء بالصفحة  ،والذاكرة كذلك ٌتم تقسٌمها الى اجزاء متساوٌة فً الحجم
وبحجم الصفحة  ،وكل جزء ٌسمى كتلة (. ) block
تعتبر الصفحة وحدة فٌزٌابٌة للبٌانات حٌث ٌمكن القراءة منها والكتابة علٌها  .وٌمكن ان
تحتوي على فراغات داخلٌة خاصة اذا كان حجم العمل المراد تحمٌله لٌس من مضاعفات
العدد الرقم . 2
لكً ٌتحمل العمل البد من تحمٌله كامال فً الذاكرة  ،اذا البد من توفر عدد من الكتل مساوي
او اكبر مسـاوي او اكبر مـن عـدد صفحات العمـل بحٌث تكون هـذه الكتل غٌر مشغولة .
لٌس من الضروري تماسك العمل  ،اذ ٌمكن تحمٌل صفحات العمل فً كتل متباعدة .
ترحٌل العمـل ٌتم دفعة واحـدة  ،اي ترحـل كافة صفحاته عند االنتهاء مــن تنفٌذه .

مالحظة  :حجم العمل المراد تحمٌله ٌعتمد على حجم الذاكرة المتوفر .
مزاٌا هذه الذاكرة  :زٌادة عدد البرامج وتقلٌل الفراغات الخارجٌة قدر االمكان مما ٌؤدي الى تحسٌن
عمل المعالج وتحسٌن استعمال الذاكرة .
عٌوب هذه الذاكرة :
 .1الزال حجم العمل مقٌدا بحجم الذاكرة والزالت عملٌة التنفٌذ تتطلب تحمٌل العمل كامال فً
الذاكرة .
 .2وجود الفراغات الداخلٌة داخل الصفحة .
 .3كثرة المعــدات الفٌزٌابٌة المطلـوبة مثل (جـدول االعمال  ،جـدول الكتل  ،مسـجالت العناوٌن
)... ،
------------------------------------

سابعا  :ادارة الذاكرة االفتراضٌة ( : )virtual storage management
ان المعالج الٌشترط وجود البرنامج كامال فً الذاكرة الربٌسٌة لٌتمكن من معالجته .
فهو غالبا ال ٌحتاج كل اقسام البرنامج فً نفس الوقت بل فً اوقات مختلفة خالل عملٌة المعالجة  ،لذا
تم االستعانة بتقنٌة الذاكرة االفتراضٌة لتجنب حجز مكان ال ٌستغل فً الذاكرة .
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المبدأ االساسً لتقنٌة الذاكرة االفتراضٌة هو عدم تحمٌل جمٌع صفحات البرنامج الى الذاكرة الربٌسٌة
( الحقٌقٌة) مباشرة عند بداٌة تنفٌذ البرنامج بل تحمٌلها حسب الحاجة اثناء التنفٌذ .

مزاٌا وفوائد تقنٌة الذاكرة االفتراضٌة :
.1
.2
.3
.4

ٌمكن للمبرمجٌن برمجة العدٌد من البرامج الطوٌلة بغض النظر عن محدودٌة الذاكرة الربٌسٌة
.
ٌمكن العمل على عدة برامج فً نفس الدٌن وان كانت الذاكرة الربٌسٌة التتحمل حجم هذه
البرامج مجتمعة .
عندما ٌضع المبرمج برنامجه فً الذاكرة ٌتخٌل ان هناك مساحة افتراضٌة كبٌرة لبرنامجه
بٌنما الواقع غٌر ذلك .
الذاكرة االفتراضٌة تعطً صـورة للمستخدم بان برنامجه تم تحمٌله كامال فً الذاكرة الربٌسٌة
خالل فترة المعالجة  ،وتعطً البرنامج التطبٌقً االنطباع بان هناك ذاكـرة متصلة ٌعمل علٌها
 ،بٌنما فً الجقٌقة البرنامج مجزأ الى اجزاء  .وعند تحمٌل البرنامج لمعالجته ٌتم تحمٌل بعض
االجزاء للذاكرة والبعض االخر ٌتم وضعه فً مساحة فً القرص الصلب .

عٌوب هذه الذاكرة :
مكلفة من ناحٌة المساحة الداعمة ( )backing storeومن ناحٌة الوقت النها تزٌد عدد المرات
مقاطعة البرنامج (او البرامج ) ،وتحتاج الى برمجة معقدة .
خطأ الصفحة (:) page fault
عندما ٌرغب المستخدم فً تنفٌذ تعلٌمة من برنامج موجودة فً صفحة لم ٌتم تحمٌلها فً الذاكرة
سٌنتج عن ذلك خطأ الصفحات  ،وهذا تقصٌر فً عمل النظام فً احضار صفحات البرنامج
للذاكرة  .ولمعالجة هذا الخطأ سٌضطر المصفح ( )pagerالحضار هذه الصفحة من القرص الى
الذاكرة  ،وٌتم تسكٌنها فً اطار خالً من الذاكرة  ،ثم ٌعدل جدول الصفحات الذاكرٌة لٌتضمن
وجود هذه الصفحة  ،ثم ٌتم اعادة العملٌة التً طلبت هذه الصفحة .

استبدال الصفحات ( )replacement
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عند وجـود خطأ الصفــحة وعند عـدم وجود مكان فارغ فً الذاكـرة ٌختار النظام صفـحة ضحٌة
لٌستبدلها بالصفحة المطلوبة  .وعلى ذلك فان خوارزمٌة استبدال الصفحات هً التً تختار وتقرر
الصفحة الخارجة من الذاكرة الى القرص الصلب .

خوارزمٌة استبدال الصفحات :

 .1البحث عن موقع الصفحة المطلوب جلبها من القرص وتحمٌلها الى الذاكرة .
 .2البحث عن اطار فارغ فً الذاكرة وله حالتان :
 اذا وجد اطار فارغ فً الذاكرة ٌتم استخدامه . اذا لم ٌجد اطار فارغ ٌتبع احدى خوارزمٌات استبدال الصفحات الختٌار االطارالضحٌة .
ٌ .3تم نقل محتوٌات االطار الضحٌة الى القرص وٌتم تعدٌل جدول الصفحات الذاكرٌة لٌعكس
عدم وجود هذه الصفحة فً الذاكرة .
ٌ .4تم احضار الصفحة المطلوبة الى االطار الذي ٌتم تفرٌغه من الذاكرة .
 .5اعادة تنفٌذ االمر الذي طلب هذه الصفحة .

--------------------------------

ثامنا  :المبادلة ( : )swapping
وهً طرٌقة من طرق ادارة الذاكرة تتضمن ترحٌل عمل او حزء من عمل من الذاكرة الربٌسٌة الى
الذاكرة المساندة وبالعكس  ،وتوطٌن العمل او جزء العمل فً المكان المناسب من الذاكرة المساندة فً
نفس مواقع العمل او جزء العمل المرحل .
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عملٌة المبادلة تنقسم الى عملٌتٌن او مرحلتٌن :
 .1مرحلة سحب العمل او جزء العمل من الذاكرة المساندة الى الذاكرة الربٌسٌة وتعرف باسم
الدحرجة الى الذاكرة االساسٌة (.) rolling in
 .2مرحلة سحب العمل او جزء العمل من الذاكرة االساسٌة الى الذاكرة المساندة  ،وتعرف هذه
العملٌة بالدحرجة خارج الذاكرة ( . )rolling out
تتم المرحلتان على نفس الموقع من الذاكرة االساسٌة .

-------------------------------------------
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برامجٌات ادارة المعلومات
أنظمة الملفات

مفهوم برامجٌات ادارة المعلومات :
تخزن المعلومات على وحدات التخزٌن الثانوٌة كالقرص المغناطٌسً مثال .
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ٌتم تنظٌم هذه المعلومات فً ملفات ٌمكن الرجوع الٌها عند الحاجة لتنفٌذ عملٌات المعالجة المختلفة علٌها .

ملف الحاسوب

:

هومجموعة من المعلومات ٌتم تخزٌنها فً الحاسوب بصٌغة معٌنة .
اي انه سلسلة متتالٌة من الباٌتات الثنابٌة وهذه الباٌتات قد تمثل اعداد صحٌحة او احرف نصٌة او صورة او
ملف صوتً  ....الخ  ،وٌقدم للمستخدم بالشكل المفهوم له ٌ .كون الملف متاحا للبرامج الستخدامه بعد انتهاء
البرنامج الحالً .
حجم الملف  :هو عدد الباٌتات التً ٌتكون منها الملف اي المساحة التخزٌنٌة التً ٌشغلها الملف .

مهام برامجٌات ادارة المعلومات :
 تهتم برامجٌات ادارة المعلومات بالهٌكل التنظٌمً  ،اي التركٌب الفٌزٌابً لهذه المعلومات والمتمثلفً كٌفٌة تخـزٌن المعلومـات على الوسط الفٌزٌابً  ،وكٌفٌة الرجـوع الٌها من خـالل تحدٌد العنوان
الفٌزٌابً لها  .نظام الملفات ٌهتم بالبنٌة الفٌزٌابٌة للمعلومات وٌقصد بهذا المفهوم :
 – 1تهٌبة البنٌة الفٌزٌابٌة وجعلها قادرة على استقبال المعلومات وذلك من خالل فحص المسارات
المكونة السطوانة التخزٌن واستحداث ماٌلزم من قطاعات ( )sectersمثل القطاعات التً تحدد
مواقع االدلة وجداول حجز الملفات ( . )FAT
 – 2استحداث مناطـق للدلٌل  ،والدلٌل هو جـدول ٌتكون من مجموعة من المداخـل ٌ ،خصص كل
مدخل لملف واحد وٌضم المدخل الواحد معلومات عن الملف مثل  :اسم الملف  ،امتداده  ،حجمه ،
قٌوده  ،تارٌخ انشاؤه ..
 – 3استحداث الملفات .

نظام الملفات ٌ :عنً طرٌقة تخزٌن وتنظٌم وادارة ملفات الحاسوب والبٌانات التً تحتوي علٌها تلك
الملفات لتسهٌل اٌجادها واستخدامها .
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وظائف نظام الملفات
 – 1متابعة المعلومات ( الملفات ) المخزونة فً الذاكرة الثانوٌة اعتمادا على دلٌل الملفات وجداول توزٌع
الملفات .
 – 2تحدٌد سٌاسة متابعة الملفات على وسابط التخزٌن وكٌفٌة الوصول الى الملفات ( تتابعٌا او باستخدام
فهارس او عشوابٌا ) .
 – 3تخزٌن الملفات على واسطة التخزٌن وترحٌلها للذاكرة الربٌسٌة عند الحاجة لمعالجتها .
 – 4تحدٌث المعلومات على واسطة التخزٌن والغاؤها اذا تطلب االمر .
 – 5تحدٌد المساحة الحرة والمستخدمة من اجمالً مساحة القرص الصلب .
 – 6حفظ او معرفة اسماء االدلة والملفات .
 – 7معرفة او تحدٌد الموقع الفٌزٌابً للملف على القرص الصلب .
-

مكونات نظام الملفات
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.1
.2
.3

.4
.5
.6

نظام الملف الرمزي (  ) symbolic file systemالذي ٌبحث فً منطقة الدلٌل عن اسم الملف
المطلوب .
نظام الملف االساسً ( ) basic file systemالذي ٌعمل على قراءة المعلومات االساسٌة عن الملف
فً منطقة الدلٌل .
نظام حماٌة الملف ( ٌ )protection file systemقوم هذا النظام بمطابقة قٌود الملف مع شفرة
العملٌة المراد تنفٌذها على الملف للتأكد من ان العملٌة المراد تنفٌذها مطابقة لمحتوى قٌود الملف فً
دلٌل الملفات .
نظام الملف المنطقً (  )logical file systemالذي ٌتولى حساب السجل المنطقً فً الملف.
نظام الملف الفٌزٌابً ( )physical file systemالذي ٌعمل على تحوٌل العنوان المنطقً للسجل فً
الملف الى عنوان فٌزٌابً للسجل على واسطة التخزٌن .
نظام التوطٌن ( ٌ )strategic allocation systemعمل هذا النظام على قراءة السجل او كتابته
وذلك بنقل السجل من منطقة التخزٌن المؤقتة فً الذاكرة الربٌسٌة الى القرص فً حالة الكتابة او نقل
السجل من القرص المغناطٌسً الى الذاكرة المؤقتة لمعالجته فً حالة القراءة .
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انواع نظم الملفات
 .1نظم ملفات القرص ( : )disk file systemsتستخدم لتخزٌن البٌانات على القرص مثل :
 نظم جداول توزٌع الملفات ( ) FATوهً على انواع مثلFAT 12- FAT 16- :
FAT 32
. )new technology file system ( NTFS 
.2
.3
.4
.5

نظم ملفات الفالش (  : )flash file systemsتستخدم لتنظٌم الملفات على وحدة الذاكرة الومٌضٌة .
نظم ملفات قواعد البٌانات (  : )data base file systemsتستخدم لترتٌب وتخزٌن بٌانات قواعد
البٌانات .
نظم ملفات الشبكات (  : )network file systemsتستخدم لتسهٌل الوصول للملفات واستخدامها
عبر الشبكات .
نظم ملفات القرص المشترك (  : )shared disk file systemsفً هذا النوع تشترك عدة حواسٌب
فً استخدام قرص خارجً واحد ٌ ،قوم نظام الملفات بمنع التداخل فٌما بٌنهم عند كتابة البٌانات على
القرص .

امثلة على انظمة الملفات
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اوال:

)) FAT 16

هو مختصر(  )file allocation tableوٌعنً جدول تخصٌص الملفات .
خصائصه :
ٌ .1ستخدم عناوٌن ). (16 bit
ٌ .2عمل هـذا النظــــــام مـع ( )ms-dos / version 4ومع كــل اصـدارات ( . )windows
ٌ .3هدر ٌهدرهذا النظام مساحة كثٌرة  ،فكلما ٌحفظ المستخدم عددا كبٌرا من الملفات الصغٌرة كلما
تراكم حجم السعة الخزنٌة المهدورة .

ثانٌا :

() FAT 32

خصائصه :
.1
.2

.3
.4

ٌستخدم عناوٌن ( . )32 bits
ٌستخدم فً انظمة التشغٌل
)windows 95 –windows 98- windows me - windows xp - windows2000 ( .a
.
المساحة الخزنٌة المهدورة اقل من نظام (. ) FAT 16
اكثر كفاءة من نظام (  )FAT 16ولكن ٌظهر قصوره مع نسخ ( ) windowsالقدٌمة حٌث ال ٌمكنها
التعرف على تقسٌماته اال بمشغالت خاصة .

ثالثا ) NTFS ( :
هو مختصر( ) NEW TECHNOLOGY FILE SYSTEM
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خصائصه :

ٌ .1ستخدم فً انظمة التشغٌل ( windws me- windows nt – windows xp-windows vista- windows 7-
)windows 8
ٌ .2وفر درجة عالٌة من الحماٌة واالمان لوحدة الخزن مقارنة بنظام ( ، ) FAT 32حٌث ٌستطٌع التحكم اكثر فً حما
الملفات والمجلدات وتحدٌد المستخدمٌن الذٌن ٌمتلكون صالحٌة فً فتح ملف او برنامج او مجلد ما .
ٌ .3عتمـد هــــذا النظام على جـدول الملفات الربٌسً (  ) MASTER FILE Tableحٌث ٌقـوم النظـام (  )NTFSبعمل
نسـخة احتٌاطٌة لهذا الملف الربٌسً لحمـاٌة البٌانات مـن التلف وٌقـوم باستدعاء النسخة االحتٌاطٌة فً حالة عطل
النظام وعمل نسخة احتٌاطٌة له الحقا .
ٌ .4فضل استخدامه لالقسام الكبٌرة الحجم من القرص الصلب والتً تتجاوز (  )40 GBالنه ٌستخدم مساحة خزنٌة
كبٌرة لهٌكلة النظام .
ٌ .5سمح هذه النظام بضغط الملفات او المجلدات وتصغٌر حجمها بشكل ملحوظ دون الحاجة الى ضغط القرص كامال
ٌ .6تٌح هذا النظام لمدراء الشبكات ان ٌسمحوا او ٌمنعوا لنفاذ لتقسٌمات محددة .
ٌ .7مكن استعادة عدد اكبر من الملفات المفقودة .
ٌ .8وفر امكانٌة تحدٌد سعة خزنٌة معٌنة لكل مستخدم على نفس وحدة الخزن وال ٌسمح بان ٌتجاوز اي مستخدم على
المساحة الخزنٌة ألي مستخدم آخر .

عٌوبه :

 .1اذا كان المستخدم ٌستخدم نظامٌن  ،كل نظام على قرص صلب فلن ٌستطٌع مشاهدة ملفات ( ) NTFSعلى قرص
آخربسبب الحماٌة العالٌة .
 .2نظام (  )FAT 32اسرع من ناحٌة التنقل والتحكم من نظام ( .)NTFS

---------------------------------

معالجة الملفات

ٌقصد بمعالجة الملفات اجراء العملٌات االتٌة على الملف :

 .1تهٌبة مكان على الشرٌط او القرص المغناطٌسً مخصص للملف  ،وتسمى عملٌة التهٌبة هذه بعملٌة تكوٌن الملف ا
فتح الملف ( . )open file
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.2
.3
.4
.5

كتابة البٌانات فً الملف وٌقصد بها عملٌة نقل البٌانات من ذاكرة الحاسوب الربٌسٌة الى الذاكرة المساعدة .
بعد االنتهاء من ادخال البٌانات فً الملف البد من غلق الملف  ،حٌث تسمى هذه العملٌة غلق الملف ( ) close file
.
قراءة البٌانات من الملف ٌقصد بها عملٌة نقل البٌانات من الذاكرة المساعدة ( شرٌط او قرص مغناطٌسً ) الى
ذاكرة الحاسوب الربٌسٌة لغرض اجراء المعالجة علٌها .
تحدٌث الملف ٌ ،قصد بها حذف قٌد من الملف او اضافة قٌد جدٌد الى الملف اواجراء تعدٌالت على قٌود موجودة
سابقا .

----------------------------------
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